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~ dşam: 
~yaz ırk d;ayı 
~~imiştir 
a. ~-················1 
de ~lUerin kalpleri ve belki 
ı.._. 'Vticutıan hlıJA sızlarken e1-
;ıne fırsat düştüğü halde 
?la IJ8tevu beyazlara kar§ı aJ.ice. 
~ Ve rahim davranmaları be· 
deıtı~k~ mı yoksa yarı medeni 
~ günjz zenci ırkının mı daha 
g~~enl ve daha insan olduğunu 
~nneye kMidlr. •..•............. , 

"'8,ı~Cabıt Yalçın 
1-cutere a\ anı kamarasında bir 
~ İtaıyanlann llabeşfstaııda 
diıı re kar ı :ınlimanc hareket ~ 
,~~erniş olduklannı ,.c bu 
~ rapor tanzim edilip cdilmi 
~J hariciye müsh>şan Bad
u.... Soruyor ,.e e\'et ce\'abmı 
~·ıot 
.t • 

ılı :ı ?.8.Jllanda Jlabe~lilerin sim· 
~ .... fer esıın~mdo. \'C zaferden 
~ İtalyanlara karşı intikam 
~le tcca\'ilzlcrde bulunup bu. 
'adığı onduyor. Ha.riclye 
S·eşarı buna \'erdiği ce\'apta 
~ •k gônnUş olan Ha be llle rin 
~~k Sebe ple ri olclu!",ru h:ıldc hal 
"t\ ra karşı hlchir intikam !ıa· J 
~~Undc bulunm:ımıs oldnkl:ınnı s:; .. edere k iiclz bir 'ıWyete 
'Uı u ltal~·anlar ha.k'ınnd:ı Ha· 
"'dl erın 8.licemıplıklanndan ba.h 

Yor. 
t~ecentcrdo Vişi ı.arhiye nazm 
b~ıe'raı Hutzlnger Suriyede Jngi. 
1ıfıı tle J?raıısızlnr arasmdaki har. 
lll-t..ı ba'l.ı snfh:ılannın yerliler nez· 
~ bela.z ırkı~ ltiban~~ .h?~~: 
~ rı genernlf ac.aba Habe!ds
'lıı hakkında.ki şu hnktkate ı.ikıf 
~~9 ne diı ilnecelt \ "C ne diye• 

~h~ııalılar u1.a'k \ 'C geri menı 
~I er<" gide rek oralarda mlis
)'~i~keler t<'sl ettikten sonra 
'\lı . ~e karsı çok zalim, hain 'e 
'-t. ~ muamelelerde bulundu. 
'e 11 d~recede ld A' rupada hür 
\~ aınusıu insanlar bu facialara 
bıt 

11
t ltnkanmı buldukaln 1.nman 

it,. 1.'fret galeynnı itinde . arsıldı 
"~!!akadarlar adet.Ü bir sendika 
lıı h getirerek uza'k Ulkclcrde 
Ilı~ 11 ln!l.afsızlıkları \ 'C ,·alı şetleri 
''ıı.ı!tıi dıinyn.nm efkiirı umumiye• 
'lııı, ~ uzun miiddet glzleme~e 
~11 fak olmuşlardı. l\la.amarıh 
llıtr~tlcr nihayet bin müşlcül!itla 
~\Je na cıknbildl. Uznk mem1c· '''I !'deki bu zalimane ha-:-eketler 
~ltl.rtıı fevkalide sıcaklığı ile, 
'lııııt!1kla, mutlak kurtretfn sebep 
'lı 1- bir neli cinnetle b.ah edil 
~ ~nlldi. Fakat sebebi ne 
~- 'tin °1snn emperyalist. beyaz 
:.... b affolunmaz vahŞet sahne
'111r 1Çare .zencilerin kanlarile in· 
lta~rlbtne kaydedilmiştir. 
~nlann llabeylstanı tstili 
~~·- sonra balkın göıUnU kor
~~ "' için pek insafsız mu.ame· 
~ 'huıunduklarmı bir de~ 
,. ~t duymuştuk. Şlmdı biltün s:;: ketleri tatsflitlyle ,·e ve
'- ~ili öğreneceğiz. Fakat bu bI 
~ bir şey öğretmiş olm.ıya
~I • OOnkil yalnız İtalyanlarm 
llıtıg~ beyaz ırka mensup bütün 
•~ ıı.ı 1e'lcecllerin zaullı yerllJe
~ı ~ r.phJda.nın u ı»k blll
i~~ lzee bu Habeşi tan mcsc
' "' e.n !:Ok alakaya değerli o
~~::- lla.beslilerln ha.\yanlara 

1 
lderı insani 'e medeni 

oı. r 1~ ve uliıwücenaptır. 1taı
r &.beşi tana girdikleri za 

1) ~illere karşı hiçbir ldn, hiç 
iti r anı hissi besliyemezlerdl. 

ıı.ı8;>iukkanlılıkln sırf üstün-
k l. Ve azametlerini göster

Jestyle yerlilere fena mua. 
~~. ~bulundular. Bu zulümle
.-...ııe11 . kalmış Habeşlilerin 
~'-tke \e belkl de 'Ucutlan hali. 
~~e bı~ ellerine fırsat dü~tüğü 
> ıı._p v te\ U be 'azlara karşı ili• 
~ ~ l'ablm da\'ranmalan be 
Ilı tlltık nıı ~oksa yan mc ~.ıi 
~eıı.ı ,, zenci ırkının mı daha 
~~t'ııı e daha in an olduğunu 
tıı.'. ~Yf' kafidir. Müstemleke
\iı"'lciurılara.torlukla.r yf.nlmaya 
\ıı."ıc " urlar. Empen"8Ustler 
t"~"t~ı vicdan karşn;mda da\·ayı 
~ 'likiı şlerdlr. A\TUpanm sulh 
,, ha 11~ ve dünyanın saadeti na• 
~ e 0imuı ıtipbesb ki da-
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Stalin hattının yarıldığı noktaları gösteren harita 

Sovveı tebliği Alman tebliğ! . r 
Şı maıde ve Ş mali S talin hattı 

garbı deki 

Alman 
taarruzu 

durduruldu 
--<>---

Pripet bataklıklarının 
şimalinde 

Sovyetler iki şehri 
geri aldllar 

--<>--

Alman zayiatı 
bir milyonu 

buldu 
Bizi" • zayiatımız ise 

250.000 dir 
(Yazısı 4 öncüde) 

Bütün 
ehemmiyetli 
noktaların dan 

delindi 
-<>--

A lma n kıtaları 

Kiyefe 
girmek üzere 

Vitebsk şehrf 
elimize geçti 

Berllu, ıs (A.A.) - Alman ordu. 
ları bs.§kumandanhğınm tebliği: 

Dah:ı evvel ne§redllen fevkalAde bir 
tebliğ ı.:e de bildirilmiş olduğu veçhl

(Devamı 4 üncüde) 

Pamuklu mensuca~ 
ta narh konacak . 

Bu çeşit mensucat fiyatlarının 
yükselişi gayritabii telakki ediliyor 
tktısa.t Vekaleti uamuklu doku.. yükselmekt edir. Yapılan t e tkikler 

maya narh koymak için tetkikler el emeğinde ve sair hususlarda 
yapmaktadır. 5ehrlmizde mıntaka maliyet üzeripe bu derece cheım.. 
iktısat miidilrlüğil .tarafından bu miyetli bir miktarda mliessir ola.. 
hususta tetkik ve temaslar yapıl.. cak bir değişiklik olmadığını gös
makta.dır. termiştir. Bu sebeple bu yükse-

.Malüm olduğu üzere pamuk ipli. Li§lf"r ga)"Tltabi.i tcl&kki cdilmck
ğinln fiatıarr uzun zamandanberi tedir. 
ilı:tısat vek8.leünce tayin ve tesbit Burulan dolayı pamuklu doku. 
edilmiş buluıuruılrtadrr. Bu müd.. mal.arın, bilhassa standard tipler .. 
det za.rfmda. hari~ten pamuk ipli· de, fiatlarmm tesbiti üzerinde du· 
ği de pek az gelmiştir. Buna ra.ğ .. . rulmakta.ihr. Ya7.l'Tla ve dokumacı· 
men el tezgi.hlarmda ve büyük alr kooperatifi bu narh koyma 
sanayi milesııesclerinde imal otu. keyfiyetine itiraula .bulunmuştur. 
nan ~1Ül1' Mamılrna U..tılrı ?etlqklere ~vam ol~tadır. 

241000 
ita/yan askeri 

İngilizler 
elinde esir 
bulunuyor 

---0---

ltalyanlar ayrıca 
135.000 kişi de 

kaybettiler 
Londra, 14 (A. A.) - Salahi. 

yetli bir menbadan öğrenildiğine 
göre haziran sonuna ikadar yer. 
liler de dahil olduğu halde !tal. 
yan kayıpları yarım milyonu çok 
geçmiştir. İtalyan ve yerlilerden 
alman esirlerle sair kayıplar 
582,000 i bulmaktadır. Elde e. 
dilen tafsilata nazaran şarki Af.. 
rikada 132,000 yerli müttefikle
re iltihak etmek üzere firar et. 
mişlerdir. Oem'an 241,000 İtal. 
yan harp esiri vardır. Fakat 
Arnavutlukta yakalanan 25,000 
İtalyandan çoğu Almanlar Yu. 
nanistanı istila ettikleri zaman 
serbest bırakılmıştır. Bunlardan 
başka İtalyanlar ayrıca 135,000 
kişi daha zayi etmişlerdir. Yerli. 
!ere gelince 69,000 yerli esir a. 
hnmı§tır. 137,000 yerli asker de 
firar~. 
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iki cina·yet 
K anbur bir gere 

Bu sabah Sultanahmette 
nişanhsını bıçaklayıp öldürdü 
Dün gecede Eyüpte bir del i karrıı 

Bir tavuk yüzünden komşu
sunun kalbine bıçağı sapladı 

Biri diln gecıe, diğeri de bu sabah 
olmak üzere son yirmi dört saat zar,. 
tmda §Chrimizde iki cinayet l§len. 

ml§tlr. 

Royterin diplomatik 
muharriri yazıyor 

Müttefik ler 
Şimdı şimal den gelecek 
hır Alman bulOlUne karşı 

Türkiyenin bir 
tampon 

devlet olarak 
Arada bulunmasının 
arzettiği himayeden 

ist ifade ederelt 

Suriy d 
tutunmahdır 

ÇERÇEVE . 

Birinci cinayet, bu sabah saat 7 
raddelerinde Sultanahmette, ynruı.n 

adliye binası civarmdn 'ı:tenmlııtır. 
Bu cinayetin faili Halıcıoğlunda ma .. 
rangoz !Behzattır. Bchznt bir &'.'neden .. 
beri 16 yaşlarında reji işçilerinden sa,. 
rIŞm b' r kız olan Muzaffer ne nı,a.n. 
Jıdır. Behzat , bir scnedenbcrl ni§an. • 
tısına birçok masraf yapmış, fakat 
bir türlü gönlUnU hoş edemem!§, nı.. 

hayet araları iyice açılmıgtır. 
Bu sabah Behzat, nışanlısmı bekle. 

mlş v e Sultannhmctte BabıhUmayun 
caddesinde Yusuf Alaçarm 6 numaralı 

kahvcsl.nln 20 metre ilerisinde kartp.. 
sma çıkmıştır. İki nl§anlı ka?'§llnşro. 
ca Belızat kızla barışmak istemiş, fa
k at :Muzaffer razı olmnmIŞtır. Bunun 
üzerine Bebzat. bıçağını çekerek nı.. 

f&nlısmm omuzuna sapmmıştır. Kız, 
yediği darbe ile ve canı yanarak yu.. 
karda. ismi geçen kalı.veye doğru Uer. 
Jerken: " Ah amcacığml vuruldum,. 
diye bsğırml§ ve yere yıkılmıştır. 

(Denmı 4 üncüde) 

Suriyede 
ingıliz- FranstZ 
mümessilleri 

imzaladıkları 
mütareke şar-tlarm1 

hükümetlerine 
bildirdiler 

---<>--
Mütareke imzalamrken 
elektrik cereyanı kesildi 

--0---

lmza merasimi otomo· 
bil ve motosiklet ı§ığı 

altında İmzalandı 
(Yazısı 4 lincüde) 

Yolda düşündüklerim: 

ORDUYA DAiR.,. 

Muhakkak Jô ben orduyu se\i• 
yorum; kendimi ordu denilen soy. 
ıu ocağa. bağlı görüyorum. Fa.kat 
bendeki bu duygu \ 'e düşünce 
(sana.t, sanat içindir) tarzmd~ 
nefsani bir Uuw;upla (sadece as
kerlik için aAkerUk) ~hl icaba , .e 
kunı bir militarizmaya dayana.. 
maz. Ben ihtişamlı bir fikir man. 
zumesl emrindeki lhUşamh ordu· 
yn anlıyor, kendimi ona bağlı gö
rüyor, onu r.e\iyonıın. 

~ 

Ben u , ·eya bu orduyu ileğ\l, 
hayalimdeki (Altm ordu) :vu &e\i• 
yor , .e (Altm ordu) hc'"ı..-Unin 
an<'8k Türk milleti gibi bir ma.. 
denden dökülebiJeceğine inamyo
nım. (Altın o~u) yu uurlaştıra
cağımız 'e k&lılıa. dökeceğimiz d<' .. 
vir gelmi~tir ben('e ••• 

~ 

Necip Fazıl Kısakürek 

Ben, kun·etin hicaba kadar 
yükse len derin sırrına yaJda~ış 
\e bütün mensupl&riylc nüınaylı: 
ve şirrotllJden uzakla.5mıs orduyu 
anlıyor ,.e se,iyorum. 

.:(. 

N c orduya isttn:ı.t ctrniyen fi• 
kir, bence ·fildr; ne de fikre Is . 
Unat otmiyen ordu, ben<'.e ordu ..• 

:(. 

Fikrin maddeye aksettirdiği en 
uM nizam , .e hendeseyi, mefki'ı· 
rc,·i ordudan baı:ka n erede bula
bllir:im 't Orduyu, fi krin mankelası 
olarak bulduğum her ~ <'rdc onun, 
terhis kabul etmer. neferiyim. 

1-

Ben ne olursam olayım, a..o;. 
keri bir bando mızıkası önünde 
, ·alnayak koşan mahalle ~ocuğu· 
~u bütün iptidai heyecan Ve lır 
perl.islyıo da.ima i~mde t&§ıyaca
pn. Yer. ~:ıündc ordular ,·ardır ki, 

düşmanmklndcn e\VCI kendi &ı 
yurdunu istila etmiştlr; ve yer ;)Ü· - Bir çhi bir nalı, hir nal bir 
zünde yurtlar vardır ki, dü~anm• atı, bir st. bir ha~huğu 'e bir ba5-
kindf'U. e\'Yel kendi öz ontmmnun • huğ bir orduyu mah, ·edcr ... 
işgali a.ltmda. •• Ben bir uz\'fyet Diyen hiiyük asker Cengiz han, 
bütünü l(inde, kendi etini a<"rtmı.. en küçük sebeple ea büyük net.a.e 
yan tırnaim ahengine malJk mef· e.raı:;mdakl sannaş dolaş mUn~ 
kürel i orduyu anlıyor , .e seviye>- betin de rin mistikasını ne güzel 
ama. * k&WllU.IJtı. (Devamı 4. üncüde) 
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Biraz sonra ön taraftan baska nal sesleri duyuldu; kulak 
kabcrrttı ve oraya baktı. Gozleri hayretle büyüdü. Çünkü 
kendisinin gececeği yamaca doğru gelen on kadar süvari 
görmüştü; onların arkcmnJa, biribirini tutmıyan aralık. 
/arla başka süvariler de vaı-dı. Cin Alinin kalbini bir pençe 
sıktı ve düsiindü: 
E~cr Cin Aliyi tut.arlar, ist<' • 

dikleri 5"'kilde işkenceyle öldUrUr. 
lerse İbrah "m bey gibi bir zalim • 
den alınan intiknmuı kıymeti azn.. 

lacaktı; Cin Ali ı.<>1.e bu kıymeti 

düşU.rmek istemJyorc!u. 

Atm ağzı köplik içinde kalmış. 

tı; boynundan ve göğsünden ter
ler akl)ordu; Cin Ali de terlcmi§
ti. İşte gi.ıneş ufka yaklaşıyordu. 
Yenıden girdiği vadi genişleyince 

nal scsl<:'rl tokla.Qıyor, daralınca 

tepelerde ve :} amaçlarda dolgun 
aiksle:r yapıyordu. 

Cin Ali lr..?.ruı eğerin üstünde 

doğruluyor, gcnye bakıyor, Meh • 

met ağcıyı ve onun hemen a.rdm.. 
da gelebilen slpnhileri görünce 
toJıuk1armı atmm kanıma biltiln 
kuvvetiyle vuruyordu; o zaman 
kentlisi gibi genç olan n t yeni bir 
bam.le ynparnk ileti fırlıyor; ağzı 

ve başı da boynu gibi dilmdiiz o
luyor; adeta uçuyordu. 

Bu korkunç yarış bir saatten 

fazla sürdil. Şimdi yeni ve dar 
bir va.diye ginnışU; solda ve dört 
~ yüz kulaç otede, iki sım ka. 
"8klarm ortasında, bir dere kıvrı
la kıvrıla nkf)ordu; Melunet ağa 

ve sipahiler benUz va.diye glmıe
mişlerdi: bn itibarla nal sesleri 
de duyulmW'.: olmuştu; fakat işte 

biraz sonra ön taraftan ba§ka nal 
leri duyuldu; kulak kabarttı ve 

oraya bakfJ. Gözleri bcıyretle bU
yüdU. ÇilnkU kendisinin geçece • 
ğt ynmn doğru gelen on kadar 
süvari gönnüştU; onların arkasın.. 
da, birıb rtn1 tutmıyan aralıklar • 
la başka sUvarller de vardı. Cin A. 
linin kalblni bir pençe sıktı ve dll
şündü: 

Mehmet ağa da bu .ıı.aclar so~ul • 

mu!itu. Bu \aziyet k·.ıl:'Smdn Cin 

A!i il.arann. hemen veıdi ve tat· 

blk l:t·:. Antmı s:tğrı. kaya1ık ve 
ğ:ıçıık ,.amac~ -siırdü. Burum o • 

nu'l s:ıon:a•• vP tı•tınak istediği 

Aydın :}o:u::uo ta:naı ıyle aksi idi, 

den iz ta rafınıı Jli~uıordu; lakin 
ne t:ır11fa d•ıı:"l'l!e ~uşeıin, nereye 
gıder~e gitsin cnnn.ı b:ı lamrnk 
ilk şarttı. 

Şimdi onun atmm nallan fazla 

ses çıkarmı~ordu. dörtnal gide>mL 
yordu: ara.sıra silrçüyor, dfü;eeek 
gibi oluyor; güçlilk çekiyordu. 

Ba.zan o kııdar yavaş gitmeğe mcc. 

bur oluyordu ki attan inse daha 
çabuk yol alacaktı. Vakit vakit 
başını dallara çarpmamak için eği 
Ltyordu. 

Tepede büyü~ bir çamın gölge

ıunıln rturdu, arımya söz a.ttı. Meh 
aıc~ ve Halıl :ığ&l, ıla sipahiler <>
nun ormana saptığı noktada birleş 

mişler; birlikle takibe devam et_ 
rnişlerdi. • 

Cin Ali baza.n atlan iniyor, yü .. 

riıyor; kendislnj kovalıynnlnra srk 
ık bakarak gene önilnü kesip kes 
nıiyeceklerine dikkat ediyordu. 

Ayni zamanda onları şaşırtmak, 

kendisini onların gözlelinden ka .. 
çomak istiyordu; fakat kovalr • 
yanlar kaçandruı tec.rlibeli idiler; 
ormana gjrer gimıez sağa VP sola 
doğnı o.çtlm.ışlar, birkaç yüz., beL 
ki blnKtıTıiÇlıkoir nat nzerınlfo 

yayılmışlardı. Vakit \•akit bağlan. 

tıyı kaybetmemek için biribll'leri • 
ne ~esletıiyorlardı; bu sesler or -

manda ve yakın yamaçlarda uğtil. 

tnlarla aksediyordu. 

- Bunlar k1m oluyor? Bir te- Cin Ali için dosdoğru gitmekten 

sadüf olmıı.sa gerek. Çiinhil hepsi dahn salim istikamet yoktıı; çiln. 
de. -4ıenlm yolumu kesecek §ckilde kU sağn veya sola sapsn sağdan 

hareket ediyorlar! veya eoldan onu çevirmek isti • 

Yol ta uzakta, dereyle yamaç yenlerln kucakfarma düşecekti. 

a.ra.smda bir köprü gibi dnrahyor- İkinci ve llçtlncU tepeyi nştı; a· 

du ve orada soldan gelen yolla bir ı şağıdıı dara.cık bir vadi ve büyü .. 
leşiyordu.; o yolu Cin Alinin geçe- ce.k bir köy vardı. Şurada bura.. 
ceğf yolcı bır köprll bağlıyordu. dıı çocuklar, kadmltu" ve adamlar 

Bir teselli aradı: vardı. Sipahilerden biri bağırdı: 

- Onlar belki de avla.nan atlı. 

hrdtr! 

Llütln bu teselli kısa sürdü; 

çünkü :Sip:ı.hi olduklarına şUphP.si 

lmlma.mıştı; hatta Halli a.ğa.yı tanı 

mI3tI. 

O sırnda arkadan Mehmet ağa 

f.le yanında.kilerin nnl sesleri de 
Cluyulmağa başlcı.mıştı: onlar biri.. 
birlerini görmlışle.rdi ve Cin Aliyi 

ateş arnsma aldıklan içln sc. 
~diklerin şüphe yoktu. 

Ali kısa ve çabuk bir hesap 

yaptı. f.lalll ağnnın köprllyU ken
disinden Uc dört yüz arşın evvel 
geçeceğini ve yolu tutacağını an-

ladı. Bu )olu bırolonaktan başka 

çnr yokt ı. Soldaki vadiye sa.par. 
s:ı. boydan bo>a uzanan dere ile 
!aıl-şıl::ışacııktı; belki bu dere ba • 

; yahut derindi, geçcmiye • 

ceırti. O takdirde 7a11km bir ccy. 
!Un glm canavarların pençelerine 
düşecekti Sa.f;da.ki yruruıç dik ve 

sertti; ağ çlıktı; hele biraz yllk... 

selince çn.mlar ve gürgenler bl.ri
birine karr.Jıyor; heybetii ve şaha 

kalkmış bir yeşil deniz manzarası 
gösteriyordu. Oralarda nUa gez • 
m • gnyct zardu. Uıkin bu zorluk 

ız Cin Ali için değil, kovalı.. 

:yanlar it:Jn de vardı. Cin Ali mü. 
ea.vl şarUnr 1Çlndeki bir yarışa 

her mma.n razı idi; bu takdirde 
kendishıin kolay kolay tumğa dllş 
ZDl} eceğine Rliph eetmiyordu. 

Halil kO;>ruye yüz aışm ka. 

üar ya.klnşnııştı; halbukj kendisi -
orad .ı::'lklı.;t en az üç dört 

~:.:-a:ı:Şuı varı..•; arirodan ge5cn 

- Hcey! .• Tutun, gelen atlıyı 

tutun! Allah için tutun, o bir krı.

Uldir! 

KöylUler sesin geldiği tarafa 

baktılar ve ormanın şurasuıda bu
rasında çalıl.ardan sıçnyarnk, ka .. 
yalara t.ırmnnarak ağaçlar nm8tn.. 
dan kıvnlrak bazısı nth b:ızısı ~ 
ya. olan meçhul adnmlnrı gördfi • 

ıer; herlıalde mUhlm bir bAdise 
olduğunu hemen anladılar. Bir 
kınmı köyün içine doğnı kaçar • 
ke.n bir !kısmı r,öz kulak oidular. 

Eğer Cin Ali oraya gidel'Se ya. 

k lıya.caldanna şüpbe yoktu; bu .. 
nun için biraz sağa döndü; hız -
la.ndı; köyUn harman yeri olduğu 
anlaşılan bir dtlzltiğe iner inmez 
atını hemen mahmuzladı ve siıı· • 

dil. KöylUlerden birkaçı: 

- Tutun, tutun!. 

Diye onun nrdına ta.kıldıiar; 1A.. 
kin çabuk durdular: zira bunun 

f&ydıısı yoktu. Cin Ali Yolunu kes 
mek istiycn bir ~ ve bir çift.. 
çiye bıçağını çekerek bağtrmışt.I: 

- Kolcu musunuz ydksa el~ 

hi mi? Savulun! 

Önünden çekildiler. Delfkanlı 

vadinln sağında.ki yoldan geçmek 
istedi; bu karnrm.ı verdiği sırada 

Hafü ağanm orayı tuttuğunu gör. 

dü; dosdoğru !k~. ôteld ya • 

maea sUrdU. Kovahyanla.rm göz • 
lerinden ıırutru.Imayı geceye bı:ra.

kıyordu. 1'rt.e gQneş de ufka. yak. 

~. 'kızanYordu. 

(Deuamı 1XU'} 
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Et narhının 
kaldırllması 
düşünülüyor 

Komisyon bugün karar 
verecek 

lstanbulun et ibUyncı meselesi 
bugilnlerdc yeni bir safhaya glnni 
tir. Fiyat murakabe komisyonu bu. 
gUn yapacnğ1 içtimada ou hususta 
katı kararını verecektir. lstanbula 
gUndc vasati olarak dört bin kadar 
koyun gelmesi U\zımdır. Halbuki son 
gUnlerde vasatı :moo koyun gelmekte 
dlr. Bu fark bissedllınel<tedlr. ÇUnkU 
yaz aylarında et isUbld'kı de azalmak 
tadır. Ancnk ağustostan sonraki ay. 
lardn şehre !Uzumu kadar kasaplık 

hayvan gelmesini temin lçln tedbirler 
alınması lllzumlu göıiilmU§tür. 

Yapılan tetkikler koyun eti U7.erln
dekl na.rhın da sığır etinde olduğu gibi 
kaldırılarak piyasanın serbest reka. 
bet., bırakılmasınm doğru olacağı 

morkezındedir. Bu şeklide fiyatların 
pek de yUksclcmlyeceği kanaati var. 
dır. Esasen fiyatlar fazla ytıluıelmek 
istidadını gösterirse narhın tekrar 
konulması mUmkUn görUımekteulr 

Maarif Vekili 
'Dün şehrimize geldi, 
tetkikler yapacak 
Maarif Vekilimiz Hasan Ali 

Yücel dün sabahki ekspresle An· 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Bay Vekil Ankarada topladığı 
gra:ner komisyonunun umumi 
heyet halindeki son komisyon {L 
zalarma Karpiç lokantasında bir 
öğle ziyafeti vermiş ,ziyafette 
vekillik erkanı ile T'ürk dil ku. 
rumu mensuplan da bulunmu~. 
tur. 

Vekil komisyom.ıl' öğleden 
sonraki müzakerelerine de işti
~At;n.i.Q ,..,.,. tJ,.r:l!ibtrn tal)Z.in'ıi 

icin bir komiteyi tavzif edereıc 
müzakeresine son verdiği sırada 
geçen mesaiyi hulasa eden ve ge
lecek mesaiye direktif veren lbir 
nutuk söylemiştir. 
Bay vekil kısa bir müddet şeh. 
rimizde kalacak ve bura.da tet
kiki icabeden maarif meseleleri. 
le d~ meşmıl olacaktır. 

Bazı durak yerleri 
değiştirilecek 

Tramvay idaresi tarafından yapılan 
tetkiklerde bazı tramvay durakları. 
nm scyn,e!er bakımından mahzurlu 
olduğu tesbit edllml§ ve bunlnnn yer. 
lcrlnln deği§tirllmesi kararlqtınlml§. 
tır. 

--<>--
Nafia vekili Anliaraya 

döndü 
ŞehrimtZd bulunan Nalla V<ıklH 

general Ali Fuat Cebesoy, dfin nk. 
§3tnkl ekspresle Ankaraya dönmUş_ 

tur. 
---0-

.\dliye vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunnn adliye wklll 
Hasan Safiyettin Mencmencloğlu bu.. 
gUn İstanbul ve ÜskUdarda tetkikler .. 
de bulun:ı.cııktır. Vekilin, lmraııya da 
giderek oradaki matı~mların vazlyr. 
tlnl tetkik etmesi muhtem<!ldir , 

-----O

Kaymakamlar arasında 
deği§iklik 

İstanbul kaymakam ve nahiye mU. 
dUrlerl arasında yeniden bazı nakiller 
yapılmıştır. Beykoz kaymakamı Sa
dettin Ertur Sarıkamış kaymakamlı. 
ğına ~tlivri kaymakamı Nail NaUer 
Beykoz ltaymakamlığma, MUrette. 
nahiye mUdürU de Slllvrl kaymnknın 
lığına terfian naklcılunmuoıardır. 

Yeni Sabah 
Hllseyln Cahit Yalçrn. •'.Alman • 

Rwı harbinin akli tesırıert,, ba§ltklt 
makaleıdndc ezcümle diyor ki: 

HAJIJIUI rndy051I, 1939 flkbeJııum. 

claDbıeri Alınan ordmınnun tasd.alllJ'lıı. 

7&Pfıt'ı :mtr.r haml!!Jerlııdcın h6r blrtn. 
4e bu harbin bir fa&lmı hııllettfğfnl 

söyllyerek lftlhnr rttOcten l!iOOr& bu 
defa Rcu Jı:ırbl bltlnoe Alman ordUBU.o 
nun var kuV\0l'tlyle !nı:'fltcreye yükk

ncmk ~ini bitirmekte ı;ecikmlycooğl.. 
nl m.n ediyor. 

Atın&nynnm eıı bath dllşmun obn 
tllg(ltereJ1 rabat b!mlmraJı nusyaya 
lıtkıoma ~ efmei! neden Dort ~ .. 
dlğl Jdlılnlerl epnyoo )"OJUIU:lto. Al. 
manya ~ ndıtlıunıa rc'Jr:e
a ~ gilJl ocOO:\mfiNm =~lda!Jım. 

Deri a ım ve satımı Ticarei 
Borsasmda yapılacak 

Böylece gayri tabii t·yat yük
selişlerine mani olunabi ecek 

Fiyat murakabe koml.ııyonu, deri 
t!yııtlannın mütemadi yUkselişl kar. 
§ısındı bazı tedbirler almak zarureti
ni duymuş ve derinin Ucarct borsası. 
na alınmasını ve deri alım ve satımı. 

muamele şekllne ait esaslar hazırlan. 
mağıı taşlanmıştır. Gelecek hafta bor 
68 mart' heyetl oda mccllslnc bu hu. 
suırtıı.ki teklltinl yapacaktrr. 

Deri ve köselenin tlcıırct borsasrndıı 
nın ticaret borsasından yapılmasnıa 
karar \•erllmJktlr. 

1 
muamele görmeğe başlamaııından son 

Bir maddenin boraaya dahıl edilme. ra deri fiyatlarındnkl oynayışın daha 
si için borsa idare heyetin.in teklifte 

1 
lyi bir §eklldc kontrolilne imkln ha. 

bulunm.ası \'e bunun üzerine oda mec- sıl olaC'nk ve bugUn bazı ellerin dmlı 

llsln•n teklifi ve veklUctin de tasdiki 1 oldukları anlaşılan gnyrıtabil yükseliş 
ıdzımaır. Bunun lçln derinin borsada !ere meydan verilmiyecektır. 

Başvekil 

Yalovaya 
geldi 

Bttşveldl doktor Refik SA1~ 
dün öğle Uzcri Ankaradan ~IS' 
gelmiştir. Bqveklll ıınmll tren 'Dt• 
rıncede dunnııa ve Dr. Ret1k 8&1~ 
burudan mot.örle Yalovaya geçıı\ıttır 
Kendisine kak:ınl mahsus mUdUril Ji!• 
san ŞükrU Adal refakat etmektedlt 
Baııvekll Yalovada bir mUddet 1&ttt"' 
hat edecektir. 

M ısırçarşısının 
tamiri 

Bu ay başında 

başlanıyor 

Menba sularının 
mühürleri 

Belediye, 1.ııtlmllılt muamelesi UC
mol cf'\llrniş olan Mı.ınr ç.ıır§l!lm.m ~ 
llye işıni bu ay sonuna kadar lklll' 
et.mcğe karar verml§ ve dUkktnlard' 

Beykoz kundurala- bulunar• kiracılara son deıa on ~el' 
gtlnltik mUhlet verilmltUr. Halen Jl" 
SJrçarşısmda aı;ık olarak 26 dük~ 

Çıkcrrılıp takılabildiğin

den şikayetler yapıldı 
B'iya.~ murakabe bürosuna bazı 

memba. suyu şl§Clorindc terkos suyu 
bulunmnsmdan ve damacanaların ağ. 
zına \"Urulan mUhUrlerln çıkarılıp 

tekrar takılabildiği hakkında bazı 

ı,ılkayetler vaki olmuştur. Fakat !!yat 
murakabe bUrosu bu müracaatları. 

bu işle ancak belediyenin iktisat ve 
sıhhat mUdUrlUkleri teııkllf\tınm meş. 
gul olacağı cevablle kabul etmemiş_ 

t.ır. 

Yapılan §ikAyetıere gure, mcmbn 
sulan drunacnlo.rmın ağzındaki mUhür. 
leri tut.an iki telden biri kısa fakat 
diğer! uzun tutulmııkta lıu ııunıtıo 

sucular bu mllhrll damacanayı getir
dikleri yerde usulca alıp ba§ka dnmıı. 
canalardıı. kolayca kullanmaktadırlar. 
Bu htılın belediyenin çeııme baslannıı. 
koyduğu memurıarm dlk'Rtı.tsrzııgın • 

den ve belki de ibmaılndcn tevcllilt et. 
tiği hııtıra gelmektedir. Bu şekilde 
bazı damacanalar belcd!yenln mUhrU
nU tqımakla beraber, içinde tcrkos 
ııuyu çıkmaktadır. 

--<>---
Bir Fransız profesörü 

üniversitemizde . vazife 
aldı 

Pari..,te Sorlbon üniversitesine 
bağlı şark dilleri okulu profesör. 
lerinden Jan Deni (Jean Deny) 
nin, İstanbul üniversitesi edebi. 
yat f akiiltesinde vazife kabul 
ettiği öğren.ilmiştir. 

rına zam yapıldı kalmıştır. Diğer dUkkl.nlat tahll1• O. 
lunmuştur. 

Bu zam, piyasanın Belediye çarııının Yenicami ta,.., 
kontrolünde esas fındakl ve parkın etratmda.ki dUk~ 

lann molozunu kaldırtm~tır, şintdl 
olacak p rkın ctrafmdakl yUksck duvarlııf 

İktumı vcklUetınln verdiği ml\saade yıkılmakta ve parmaklıklar kal~ 
üzerine Slimerbrutk Beykoz fabrika. maktadır. Bura.-Jnki park genl§letitt' 
sı mamulAtı oltın ayakkabıların fiyat. cck ve etrafı güzel bır §ekılde çevril~ 
!arımı. yü7.dtı 10..15 arasında zam ya.

1 

cektlr. 

pılmıştır. Mısırçal'§ısmın, Bnlık~zan ka~ 
SUmcrbank Beykoz fnbrikasınm taratındaki dükklnlar da yıkılro~tıf 

bilhassa ucuz cins ayakKabıları bir Şltndl Tahmis sokağna gtden yol bO" 
nevi halk tipi ayakkabı rolü oynıyor yunca olan ve çarşnm duvarlarına ~ 
ve piyasayı itidale sevkcdıyor<lu. Bil. tl§ik bulunan dükk&nlar yıkılmakt1' • 
hassa l'.'3 llrcı arasındnkl ayakkabılar dır. 

büyUk bir rağbet görmliştUr. Harbin Çarşının esaslı bir şekilde t.aınitl 
bnşlan,gıcındanbcrl serbest piyasanın i~lne ogustoa başında baflaoac&1' "' 
ayakkabı tıyaUan, bilindlti Uzc • bu iş Uç ay sUrecektlr. 
re çok yükseldiği halde bu 
ayakkabıların fiyatları sabit kalmır
tı. F.1lkat n 7JımandAnhrri mlll7.l'fllL! 

fiyaUarında mühim yiıkselmelcr oldu. 
ğundan dolayı Süınerbank iktisat ve. 
kAleUne mUracruı t etmiş \'o veltfılct 
:u:ahu:?. hA.ft'l rn•"1.ilıa #1.M.:tia:-.•~ 1..ı1 
seklik kadar bir mmnu kabul a,tm 
tir. Bu zam•nın, f'lyat murakabe bU. 
rolannca serbest ayakkabı satışların
daki ı;ayritablt fiyat yilksclme~inl 

taklp için da bir hali olarak kabul e. 
dileceği anlaşılmaktadır. 

izmitte feci bir kaza 
Bir genç tabancayı 

gösterirken arkadaşını 
öldürdü 

1znıtttcn b11dlrlldlğlne göre idareı 
hususiye tuhsll mUicttişlrılnucn Ce. 
mll ünnlın 14 yaşındakl oğlu Sadet

tin ile Yeni Turan llkmektebl, ba"mu. 
alllmi Cemil Vuralın 11 yaşınd:ıkl oğ'. 

lu Emin. bodrum !;atındaki kuzulara 
ot verirken, Sadettin babasının taban 
casını alarıık Emine göstcrtnlş, fakat 
bu arada tabanca ate§ aıdığmdan ç•. 
kan kurşun Emınln başına isaoct et.. 
mlştlr. Emln derhal hastaneye kaldr. 
ntmı§sa Ga 61mUştUr. Tahkikata dl'. 
vam edilmektedir. 

-0---

Defterdarlığa tebliğ 
memuru alınacak 

Basın Birliği 
Umumi kongrenin 

\;URllJUl J~ '-" 'IJ._,., a &.ıoaan•4.,. 

bırakılması muhtemel 
Ankara 11 (Husuı;i) - Bum Sif• 

llğt umumi kongre.si ıa temmuzd' 
toplantıya çağnlmıf olmakla bera~ı'· 
kongrede bulunacak buı murahhas!• 
rın 1tadP.l~rlne göre o ıüı: 140 ar,aııı11 
yansından bir fazlasının hazır bulıJf 
kongreyi açmak mUmkUn olnııracıı'I" 
tır. Bu zatlar devlet §Qraama seYl<V 
dilmek üzere bulunan Basm ıı.arl.l 
nlznmnamesi ıneriyete girmesi ıçlll 
sok vakit kalmn1ığma gtırc, kongre• 
nin onun meriyetınden sonraya bırO-' 
kılmaınnı istemektedirler Kongretıiıl 
cumhuriyet bayrammıı. bıraJı:ılııUl,ı 
hem kongreye bUtUn azanın iotıra1'1°1 

kolaylıkla temln edebilecek. hem })il 

fırsatla gazeteciler cumhuriyet bayf!Y 
mı va meclis açılma.ııı günlenni ıntr• 
kezde yll§ıyacaktır. 

Basın mensuplarına 
Ttirl~ Ba ın 8irllğt t11tanbul &ı111W 

kruıı Rtılallğinden: 

Jan Deni (Türk dili grameri) 
adlı bUyük ibir e::ıerin müellifidir 
ki eser Ali tnvi Elöve tarafından 
türkçemize, bir çok tetkik notla. 
rile. tercüme edilmiş ve birinci 
fasikülil de Maarif Vekilliğinin 
isabetli bir takdiri eseri olarak 
ne§rolunmuştur. Bilindiği üzere 
haddizatında dilimizin grameri 
bakımmdan pek mükemmel bir 
tetkiki olan bu eserin tercümesi 
bizim için ıbaşka lbir kıymet taşı. 
yor. Eser dilimizin arap harfle. 
rile yazıldığı zamana bakılarak nundaıı evvel yapılan lmtuın.nıar-
vücude getirilmiş olduğu için lİı· da kadro mUnhallcrl doınıa.<lığmdan 
tin harflerile 'basılan tercUmesi defterdarlığa yenl<M!n tebliğ memur
arap hnrflerile yazılmış eski rne. lan almağu karar vcrml§tır. Bunun 
tinleri tetkik imkanlarını elde için ayın 21 inde bir ımtıhan yapıla_ 
etmek istiyeh gellÇ,}ere de öğret- caktır. 

Birlikte Aza olawı olması:n, b{ltUD 
basın ve idare.si menauplan içln nıeı'• 
kez heyetince teala edilen devre 1a.t• 
dımına l§Urnk mUddetlnin lCi teoı' 
muzda biteceği bildlrllmiştı. 

1 

menlik edecektir. ----0--

~ Altıyol ağzı genişliyor 
Koska hamamı Belediye Kadıköy Altıyoı ı:ı.g-zındıı.n 
yıktırılıyor 1 Yoğnrtı;u köprUsiine doğru gi<lcn ve 

Evvelce t'Skl ve kıymı>tıl eserlerden çok dar olan yolu Altıyol ağznıdan 

olduğu anlllGıldığmdan dolayı ibka itibaren gen!şletmeğe ~lamı,,tır. Bu 
edilen Koııka caddesi üzerindeki eski radakl tramvay durıığı geri alınmış 
hamamın ytklınlması için belediye ve arkadalu toprağın beyt>lluımo mn_ 
tertibat almaktadır. Bu suretle hu yf'. nl olmak içln istinat duvarı yııpıl-

tıl cadde tabii şeklin! alıır.aktır. mağn başlanmıştır. 1 

il bir tcşchblli!e ahlrrkccı Ru8 ordmnı.. 
nu 11rt.·1ısuııla bımkma~ı bUyUk bir 
hıı.ta tdukld etml oJıı.blJlrd1. Alınan. 

J"& tngUlz ad:ı.I.ıırma hUcum etmenin 
lrııkAm.ızltluu anJtynrW[ bclıcmclı.nl 

btr fnallyet gtlııtcrınclc mecburiyeti 
Ue Rua orlnt açmı, ~ kamr vcrehl
nroı. AlmnnJ'ft 11ZUD bir luu1Je temel 

teı5ldl ~ p!ıı. madclelertyte bm 
IDZLCCl!!ıert. ıCnn!n 6tmok ~ Rmyayı 
elo ~ mecburiyet hl 

gönnt'.k ve onu harp ürorlndıı mühim 
bir amU olm:lktan uznkl11ötınnak ık... 

kını tcrcl.h etmlşttr. 
Bu M .gilrlir gö~ Alrnnn mdyo.. 

unun dediği gibi heımcn lngfıtel'eyo 
!ıilcuma kalkıı.cak mıdtr!' Herlınllkı bu 
!IO.lllo ,,,rUooek ce\-nptn Alman md
yosunan balıılcttlf."1nlz sö:tlminl senet 
ittihaz etmclt tıkrhnluA pek doğru 

9lam:ız. Çibıldl erki\nıhn.rblycntıı ptA. 
nmı lmdldmı lii:znmmız yrre ifşa ot.. 
mekt.e(llr. A lm1Ul)"D Jçln bir nwn.. 
1ıın~ :yoktur, Blnoorınlcyh bu tdıdld1n 

·~ Almmt 

Bu mUhlet yarından sonra ( ya,rlP 

bitmektedir. t 
Bir devre için bir llrndıın tbart 

olan bu yardımı henüz yollamıını11 

ve mukavelesi ile ona bağll mektutıtl 
lınzaıayıp göndermemi§ olan ar1'1V 
daşlanmıza bu mllddeUn l't!çirllıııf" 
mesl rica ediyoruz. tJ 

tstıyenler tş Bankasının ~rk 
müdllrlllğUnde ııçılml§ olan 2381 il= 
maralı hesaba ııevkohmmak uzcre 
parayı bura şubealne de yatırabllifW 
Jer. Mıntaka bUromı da bu bU."'1~1 
hizmete ve icap eden tuh'an ...crtJı~ 
ye umudc bulunmalttadır. 

sini dalına tal.""\i)n etmclc ~ 
cümle8inden nlmuı da ınüma.-""' 

Harbin AlıntıD.)"l\ l~hinde lıU' -'1f' 
llo bJttrDmosl itin lııgtıtıırmın _,&M' 
edilmesi behen.ıchaı J~ oldd,; 
göre Alman ordusuıum nlbayd 1~ 
tere adasına hümınuı cöı.e alD19"" -
ruridlr. Bunun lııırlci.nclo bir _fll'_:: 
Jıyor ld .barbl Avrupa Ue ...-.:.;,,, 
arasmda bir kı1a muhanılııeıııl ~ _ 
aoknrak bütün madclelert dahllclıf "' 
m1n ımrettıc mllcadeleatn lJIDJll.8'16 "' 
ayai>lleceti kanaaUni TeJ"mek ..,, ..,,,, 

~oubolldaJ"IMllDJ~rm~ 
hu akdlne imale etmekttr. tll' 
brı ~·olu ancak tnctıtenı,, pltıbt' 
tlmaltn<reın limit lrostlkten eıOOf9 ~ 
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llit er, Napolyon n 
hatalarına düşecek mi 
~ltııııe 

Hatıraıarı yazan : · Ab'çı Dede lbrablm B&J 

ikinci Mahmuda ait 
bir çocukluk hatırası - r'e~'et babanın salhane 
Sulta n Mahmuda benzi köpekleriyle ma'::erası -
yen kazaskerin macera· . Erzinca na a it ~ski bir 
sı - Erzurumda Kemanihatıra. bir kaval faslı 

l!iti ti tde, Alman tlc\ Jet reisi 
t .... i 1 ~~ ·' a "IO yonu mukn.} ese 

~'ıııl ı ~,·yet elcrinl 

'~°" ~ eferi~·Je ka~la.ır 
'tbttıe ~0rülüyor. Bu mlina· 

, rfııı ~ ?\apoı)onun R u ya efe· 
lıııt 

111 
l'iJia eden rcfiklerimi7. 

llı.tıı C\·cuttur. Herhalde, Al• 
ı.... Yay, 
''lllııtıaıı tnuharip bir ' nzi) ette 
nııı bıt lnı;:Utert•n ln , Alınan)·a. 
hıı• Sefert için ne dü~ündü• 1, % llle rak ederler. Burala 
1..-ııhe. etfJğimlı; , e rncnı.kla o· 
ıı ~ .~ızı umduğ1Jmuz bu ya 
\~ tiiıı İngiliz devletinin bnı,
~tııı·bıııunan Vin t.on {-Orcilin 

'
111

den çıknn tır. Yalnız şu 
~ ld, \ 'ln:;ton Çörçilin Hit-

4-ı ~ ~•Polyonu mukayese c
~ Yazı ını yazdığı uman 
~,et telsi değildi; İngiltere 

'ıı Ya ile harp halinde bu· 
~ 0t'tlu. \ 'ani bundan t.ıım 

Ysı.an : 

'lJiHston Ç&çit' 
• 

Bu makale bundan tam 
dört sene evvel 

yazılmıştlr 

Cüsse ile ağırlık ancak çarpıe • 

ma vukuunda bir kıymet kespe • 
der. Meselll dağdan yuvarlanan 
bir çığ bir köyü mahvedebilir. Fa· 
kat şüphesiz köyUn değeri çığdan 

daha fazladır. 
Napolyonl.ı Hltleıl muk:ı) ese ~. 

derken de lıunu unutmamak !Azım 

drr. Asrımız~ gelbceye kadar, bü. 
tün dünyayı idare eden büyük si.. 
malar hep mulıarıpler, filozoflar 
veya din kıır:ıo k~mselerdfr. 

• Her Hitle.- muhıııip olarak bü 

Muharebe &abasında tarihteki 
büttin kumandımann Ustünde yer 
alır. O günlerde büyük bir muho. 
rebe yapmak·için ancak bir insan 
dehasının muktedir olabileceği dü
liÜnce ve hareket kuvveti laznndı. 

Hadiseleri ve değerleri ölçebil • 
mesi, ateş altında, askerleri ara
smda atmın üstünde durması, e • 
mirlerini bizzat kendi ağzryla ver. 
m88iyle kırktan faz.la büyiik mu -
hal'ebeyi idare etmiştir. 

Her Bitlerin elinde böyle im 
kanlar yok. Fakat buna mukabil 
onun ehnde, iş görebileceği başka 
bir vasıta var. Geni§ ve kontroı.. 
!il bir matbuat, radyo, bir yer • 
den bir yere gayet çabuk gitmek, 
etrafında bliyük bir kalabalık top. 
lamak, efkarı umumlyeyi teşkil et 
mek gibi imkanlara vo bunlara ilfı.; 

\'eten, l\"apolyonun zamanında ol • 

mıyan tE'}graf, tP.lefon gibi yeni 
vasıtalar. 

Vinston Çörçil 

45 
şu yıllarda kaı; y~larmda oldu köpC'klcr ctraf•nı sarmıı::. Havhya 

ğumu hesap ede)im dedim. AbdUI rak üzer'ne JıUcum etmişler. 
mecldin cuhis ettiği 1255 yılında Bicare baba telef olacağını gör 
ııekiz yaşımda idim. Eniştem BP· müş. Heınl"n köprUnün duvnnna 
şir ağa mC"rhumun Şehzadebaşın· aı kasını vererek oturmuı:. Feneri 
da 1maret sokağında olan kona- önüne koymuş. Kemanını kesesin 
ğında, valdem, büyük valdem ve den ~ıkarıp sliratle taksime ba§· 
hıılamla beraber otururduk . lamıs. Bu hali köpeklor görünce, 

Şehzade cami1nin cadde üzeri- onlar da kal'§ısına, ikişer ayağmı 
ne olan avlusu duvarının üzerine alUarına alıp dizilmiş, oturmuşlar. 
seyirciler iqin tahta ile kerevet· Kemanın taksimini dinlemişler. 
ten döşemeler yaptılar. Orada o- baba hem taksim edP.r, hem de 

xovnya bir sefer açacak mı? Ve turduk. kendi kendine dermış ki: "Hep 
. Culfıs aıa~•wı se~·ret•·ı...... Hele in.sanları eğlendirmemeli.. Bazı da böyle bir maceranın sonu onun ı. J J ...... 

bir ramazanda, Sultan Mcıhmut. bu hayvanları eğlendirmeli!., Tak· 

çi~:~7~.~:? ııı ncü Aleksandrla seraske:r kapısında iftar e:;k ~~~~u~~~·~~i:n ~:ı~::. 
1 ~ için daiı ei askeriyede olan · recesine gelmiş .. 

milnasebatı kest gi zaman <'n par. terine gitmişler, oradan yaya ola-
lnk devresindeydi. Almanyn onun rak ikmcü namazına Beyazıt ca· O esnada asker kolu oraya go· 
hizmetinde bulunuyordu. A vus • mliııe t~rif etmişlerdi. llp şöyle uznktan bakmt§lar ki, 

t ahali Neş'et bnba köpeklel'e keman ça-
turya müttefiki idi, talya vasat Cümle kapısında cUmle 1 byor. Asker hemen koşarak ın. 

'ıı ~ne en e l yazılmı tı. l'al· 
"'1ı; ba~ımdan bile bu maka· yük harpte ç11rpıgmıştır. 
~: lt\·kıe okunacağına kani Felsefesi iı:ıe 'Mein Ka.ıupf., ıl'. 

m tler bir ınuharipse. fikirlerin 

bir krallıktı. Bütün bu kuvvetler ıle beraber eeyrtmiştim. Çocukluk feklerile köpekleri vurarak kov
dahi bir adamm idaresi altında Alemi bu, nasıl gördüınsc öylece muşlar .. Babayı alıp evine götür. 

R hü t nnkşolmuıı ... Bugünkü günde ay· mu··şıer.. Yan'ı ha•'Vanlar dahi loplaıım1ş ve usyaya cum e . J 

niyle gözümün önündedır. mcstolmuQlnrdır azizim, Lalem" ordu haline konulmns1, cemiyetin mişli. J.'akat pek azı geri d8ndil· · h " 
Tıknazca. ortn boylu, ısıya. &a· U§şak'm mestaneliği başkadır. minde:.. . e11o:rınde :>rtny .. ·'Ontlmu~ ikt.ısadi havatınm tayin edilmesi !er k ı ı a.h nur gibi 

J • kn1"1 . Ama 11a ıı ı ~ Y Erzincanda bir tarihte • üzüm .A l\'.. . tur. Bı.: da il •!'ınvt>t nihayet mag gibi ~eyler!n amil olarak kullan. Bugün vaz.iyct başka. Tren, oto· parlak ve bir tutam idi. Başında mevsim ivdi. Sultanı Ulemaibill.,'-C"t ~y A:-O:IN bugünkü ge 11 1 ... ğ d ~ 1 bo . 11 J n.u 
fi lüp bır milletin ga P er u,> ... uya dı mdan bugUnkü harpler.n muha- mobil yolu ve birçok fenni vasıta. fesinin pUsklilü agı mış, )U • Fehmi Efendimiz-ile bazı şeyh ve 

ile Napolvon muka ... ·ese ' k · · ·dı· Arkasın ~ " J dalmı- bulundukları bir znmnn, ribldir. lnr devri ol bugün eski devir . ca sıvah sa 0 gıymıı; 1 • dervişleri, Cimin kariyesi hanedan 
. ikisinin de havatlan a. k . . k bicc"ğı'nı· il n· E h t . •1 . . 1 rt b ki 1 da bir mabe ... inci, elinde yeşil lan k"ylen'ne davet etmişlerdi, llıtL " uvvetinı aznna " e n nı aye onun lçın .n manya lerdekı neuce e c eyemey z. J 1 u 

·~'•t 123 senelik bir §eralt ''e atlas kese iç.inde Kelamı Knd m.. Birkn,. gun·· orada kalmacnkt.J. Bu ~ f süren bir eeerdir. ve A\·usturyada imparatorlar krla l':apolyonda herhalde ondan daha " 
~-ltlu vardır. O günden bu.. Sultan Ma.hmuda arnı ile ben· köy, Erzincnna Uç dört saat me-
'4dar dtinyada her şey de- Serbest dUşUnceli bir kimse di. lar , . ., "'eneraller rkat ederken , sonraki günlerde eskiden kullıındı ziyen bir kazP.sker vardı. Sultan safcde bir dağ eteğine tesadüf 

l!ııı ğerlnin dinini münakaşa etmez. memleketini iflastan kurtanp Av· ğı usulleri tatbik ederek bUtiin Mahmut öldükten S<>nra bunun etmiş. Emsalsiz, cennet misali bir 
I(" B u he ım· ız' Bu·· .. ·"k Frcdriğin rupanın en b"c:ıınn g""irdl, dcnt' Avruııavı Fransanın hakimiyeti al eokag·a çıkması menolundu, ko- bah,.ellk olup cennet nehirleri .. ·1• ~lı-....."r tayyaresine biniyor, Na. ug n P .fU '°" -,, :. .. 

,,.~~ııiQı sözünü kendimize şiar olarak al • bilir. • tına alabJleccğini dilşilnmi.iııtilr. nağında mahpus kaldı. bi dağlardan buz gibi sular iner. 
~Gl ~ ltabasilc gi1nlerce gide- Hitlerin tarihteki kıymeti, tat. Napol~ on, esaret hayatında her Gelelim yaş bahsine: Edimeye Köy o.halisi de cilrnlcten Nakşiben 
~ıı_tiı:tte bir iki saatte ,.!diyor. mış bulunuyoruz: geleli sekiz seneye baliğ oluyor.. diye taıikatindendir. Fehmi Efen 
l' "C ., ~u .k" dl blk eltiği usul ve devamlı tılı· suı. .,.;;n biraz dahn ölüme yakla§ırken . 1 nı· ünd ı ~~ llıoti:ırlü ordul:ırındnn bir "Herkes öbUr " nynyn ... n bu Yani 1320 senesı ey e 8 n· dimlzln dervişlerldir. Fehmi Efen 
l:b.. , ı, :-.a!>Oh-onun bil tün hnya • yolundan gidecektir... ha' veya umumi bir felakete se bile. \'apmak fstcdlğı şeylerin ya. nim de 73 olacak .. Yeniden kuzu dimiz. bu y'l~üz aşçı dedelerini 
~~~'%l"e ettig·ı orduları "encbi. Fakat, hakik& aranıua, insan. hep olmasına bağlıdır. rım kaldığını dilşüntiyordu. Ve diıılerlm ı:ıkıp ağzımda altüst o· de maiyetimle götürmek arzu bu· 

" Napolyonla bir safta tutulama. mağlfıblyetlni, yanılmıı:ı olmaRıne tuz ıki di§im olacak.. İnanmaz.. •'\.lrmuı:1lardı. Kö•...te 'C!cuh ~endi~ 
1.,r GrAJllMıiA itin -ialrr;,8 mCVCUt 0 . .J :!" !:l J \:.l 

~ ">..: l •= m ıı.; o , nıtıer onun h w- ' 'OJ'CIU • n olln il -bir bir y•u .... ıın·-><:;J,. mlz 'f...._ nnzrrlnnm.., k""'"<Y& in· ~ - 1-ıapo!yonun elinde bulu- lacakbr, busua le A.'u:nanyadn. J • z'm! dik. ..,,.. .,, ~·....., 
~ !arından bazılarım •apabillr. HIUcr de acaba onun ı;ıbl mı 

ı ' Yln rakamma bir veya Napolyon blçbır zaman bir din \ r ~·af bahsi açılınca ha.t.ırladım: üst katta.ki d"...,a muttasıl bı"r ır .u. aktlyle l\"apolyon, neden mağ. ~apacak? Muvaffak olnmnyıncs 1 '!iki E d b <>t> ~lL "'«Ve edebilir. tıesi~ etmek isteme 11u;•ir. Yalnız :uznamçecı e ı-zunun a u. bilyUk odaya girildi. Şeyh efendi· 
""it lup olduğunu "U iki se-beııle iznh kabahati vanılmı!' olmasında m unduğum zaman bı"r ı:1ene zı'yade tf.L.' tte de olsa, asker ve nü. ibtilnlin ifra.tlarmdım sonra Fran.. " J ' ~ • mlz, Adetleri hil8.fına, odanrn baıj 
··'tlı~- 11 ğu k' 1 h etmişti: bulacak? cc kış olmu§tu. Erzurumlu kema· ~--"ma, arkasını daZ.. v--ı·p, 6u, vasıta bo u , mı- c:ada içtimai nizamı ts a etmiştir. """'..... "'Q --~ 

hfı • "A\·usturya hadisesi .. yMI Mari Ne olursa olsun, zulme kar • ni Ncc:'et Baba kış geceleri bazı yUzU odıı.ya ve kibleye mütevec· 11
· YliklüğUnii tcşkll etme. Nnpolyon Fransaua ihtfUi.lin baş k kl gid" ec '""'t d k ...... 

-;: A ı:_ · J l...oizle evlenml'si. ve "İspanya ya- dalma mukavemet etmiş olan \ .. ., ona nrn ıp g e oaa. 0 ""'° cih olarak oturdu. Halifeler ve ,·.,~·~ere nazaran, bizim i- lıea eset-lerini bırakmışt.Ir. " Mes • ""<' ona kadar keman çnhp ihvan de-""ler, şevb efendimizin ka""J· " rası.,. Bilmedığimlzc göre Hitler busün bütün dünyadn lnglli7.cc> • ·~ J • ., 

~. ~e ile ylUjadığmıız bu leklerı·n ıs· tidatlara açık bulundu. ""'"'<>vab olurlardı. smda minder Uzcrine otutılP dizil 
bu hatalardan ilkini yapmış değil. konuşan mllletlerin manevi sev . y· bö" ı b" t da 

hı e hayat olan pek az rulmruu,, ımti''t1ZD1 kaldırı.ması.. ıne Y e ır gece saa on diler, ben de tam kamrnrna gQQip 
· ~..., ,, dlr. Fakat onun lspan~·a varası gı'sini kazanmı., bulunan ln ... iltPre· davetıı· oldu.;.,, konaktan çıkıp ke· t rd b:~an birlymt5. DUnyamız ''Halk . . t rak J J " "' ,.,u o u um. 

\ ~ti diğ ıçın op ·•· daha derin. rıln hürriyet yolunun ve insani manf koltuğunda. feneri elinde, Köy adeti olnrıı.k buz gıöi saf 
~·~ er yıldızlarla muka- Yine Napolyon, Roma katolik Napolyonun mağllıb olmasıııda. yete açılmış bulunan geniş terak. Habip babıı merhumun ttirbesine bal erbetleri geldi, Selsebil mi· 

Ctt lgi uman ne kadar kü. lik kiliseei ile yaptığı anlaşma ile, ki asıl eebepleri de Hlllcr için ki ufuklarının serbcstlslnl temlr fatiha okuvarak at meydanına snli içtik. Sonra kahve geldi. A. 
"S:tu._ t~. ·· •t k 1 ı'htita• fara nlh.. b doğru T f"brlz kapısına c;rkacak :rad"n b""" dakika "'~.ra da~"n 11 '&. ı.._ umı yo sayı an .... ınevzu ahs edilebilir. MPselii Rus- etmek olan ,·azifcsinden biran g " ri' "' ..,. """' b"" 

"U küçilk dünyanın bir • verde. oradaki köp ıyt' \'llrtr ''ar· bir kaval sadası kulağıma değdi. 
~~de Çek.ilmi!; bir adamın, boş. yet vermiştir. ya, Hltlerde Naı:ıolyon gibi Mos. ri kalmamıı.sı lazımdır. maz. Salhanedeki sekiz on bilyilk Mrığf'>r ki birinci kaval çalar pek 

~~W~bu~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ me~r~~~~~e~~ 
~ ~ o!ınadığmı kim iddia e. . . . olunup dağın içerisinde gôrfin· 
tt~ ? J,. __ - _ . Zira bir gtin gelecektir kı bü.. ~~~~ 1 Teı.ı. onbaıı"" bu garlp •ifre)Ô mlyocek surette ağ8<1arm ....._ 

'"'!, L -'öCLtlln degerf kenuyettO ·b' 1'1~~~J.4 o? Q>lJTt c' u-, t Un l '"""'• . ' tün insanlar banyo ya.par gı ı, ~ derhal telsiz subayına blklirdl. eına o ur UŞ ar. 
-.rı.ıyetıtedir. ğu So k al 

Çnlrşmaya başlama.dan C\'Yel mnn Pakat imdat te~izlerinde oldu nra n.v ı çal işaretini w.r-
1'1 tiz 1 ki d gibi a\'Jli etimle mUtemndlyen tel- mişler. Çoban da kemali aek ft uQ ye e 

0 
aca ar tr. " muhabbetle var kuvvetini ka.w!a {lOR O Bu manyetizma banyolan insan v~ .. .l\n: siz cihazlarına çarprp duruyordu: vererek çalmağa başlamış. 

0 

~ UN K S. ESi lann hem sıhhatlerini, hem ya- C Ç.evtren: - Yol açıktrr!.. Yol kapalıdır! halde onu gördüm kı· F~'-- 1 Ef-
ru,u.s mekte • ıı: ofcsörlm-inden lJ JJ cıuu ~· 

O ,._ ratma ve iş görme kabiliyetlerini, İsveçli · · Yol açıktır!. Yol kapalıdır!.. di teveccüh ve :ra.brtaya gitlier, 

' 
CUk kolerası en ufak bir yorgunluk hi etme· A. \Jenqham Telsiz onbaşısı o va.kte ka.dar İhvan da cUmloten teveccüh '\'El 

• \ 11• den harikulade bil' dereceye ç·kn 77 hiç böyle bir hadise görmediği i· rabıta cttilor. .... .. • • B • 
' • · IC1ı r b'l ekt' r • çı·n fena halde sacıınnı11 ve telsi. ana. arız olan hali tavsif ede· 'ıı.. "il ıını• ukın korkma~ ı.. ra ı ec ır .. ,, . ., ,, 

L~, .. , llıevııınıdc ~ .... -, .' • •rıı- M l1 ·· 1 k il zı·n alıcı cı"ha".ını kapamaya mec • mem. Kendimi kaybedip oraya 
" " ~ " " ·' " anye zor casus arın u an- harplerinde büyilk ~ölıret kazan.. teeebbii.slerine meydan bırakmıyu " dilııtrığUmü biliyorum, Sonramn· 

ı 1•klarda 111• ık gurillı·n 1 dıkları en feci vr en lehlikeli bur olmu~tu, Fakat servis ıçın d h 
k. 

1
11 • ıııış olan sin·aıi aın~·ıarma ""k gü- cak müthic:ı b:r darbe yediler. an abeıim yok. Ne kadar müd ~. ~1-~ı.,, ıı u , .t•rill r. h 1 i k 1 "k . .. J "v "' ıh k ld ,, zaman ayni d '• '"' a \'8 se ata eptı denılen Uçun d' " az te rar açı ıoı et gemnfc oldugun· u bilemivn-ı... eanr d ttııı.ı vf'nnı<'ktcy ı. Filhakika Polonya Kahraman Polonya süvari kuvvet· ,.. ... "' _,,_ 

:·~ tt ıtUL "
0 01 

e 6 cü ne\i usuldur. ~ifre makineye tekrnr musallat ol.. rum. Kulağıma hazin bir :Ses gel· '-\ t'-ıct dt•recceı l U&,; 11e.lmedlğl si.ıvarileri bu şöhreti de hak et- !erinin bu feci hezimetinde en bil- di: 
llıın .. ~k r rk .. _ ı ,.. Bu usul, mnnyeliz.madan ziyade mı .. ıe:rdı. Polonvanm ı"stikl~l mu· '"k ı· t ""• du: ~ "'llt a 111 ..... o nıaz, - ~ ., .. yu ro u oyn yan gaye es:rar11n6 .... 1 k 1 d - Baba Efendi!.. Kahve bu· 

h . 'ıt .... ~llip öcı U olı nrrınuıa kı.. şiddetli bir ipnotizma. yani sun'i harebelerinde dUz Polonva a ....... ı.s b" d 
1 

t - Yol açtktır, yo apa ı ır! 
1 

' I{ aıL ""ll\111 k 1 ili ., ....... ır a am o muş ur. r y 1 k ahdı ı yorun .... 
tt ""'IU~ et urfınd:ı çocuğu uı. uy u 5ayı ab r. Bu usulde man üzerinde seyynr ve mlitehnrıik Bu adnm, aslen yine Polonyalı Yol açıktır. o ap r ... Ashabı kehiften biri gibi U}"an-

~,ı .. ti\ bl rç<ık ha8talıklanı yetize edilen adamın vücudu şid ti 1 ak b Telsiz subayı da İ§e müdahale dım, pek zorluk :ıe kahveyi ~-
"'"' kuvve er o ar u süvari kıta. oldugu· zann~..ıııen, fakat Bohem. ·,.. b ' ~ ııı._- &.. r, d tr bl d k 1 dı' ğ b" """' etme~·e mecbur oldu. ;."JU ayın hay ·· -•·-

• "\ 'lQtı h e 1 r onup a ma. ma 1 11 iarı büyük yararlrklar ve muvaf. J tim. :\h~vhaneden henuz ÇMUııIŞ 
~, G"tlıa a talı •mı ı;orlir gUr- teııennüce manız kalmakta, in- yalı olduğu da a.}-ni derecede iddia ret etliği c:hct garip bir surette mestnncİer gibi dışarı çıktını. İh· 
~,~ l·,ı},.doktora ıuürnt'.ıınt. ya. fakıyetler göstermişlerdi. edilen bir deri taciridir. Znnnedi. 1 t k rU van halı"mı' bllı'rlcrdl ·. "Baba E-"" ' , san ölüm veya delirme tehlikesi mütcmnd yen e er r eden bu 
l-., tı...,_ '" lyMdir. ~ıocıık mide Polonya ordusu süvarıs.ini bun. len ve iddia edilen tabirlminı p ı k" fendı' sc ....... "vesi olan muhabbeti .'Ilı ' -""kla geçirmektedir cilmlenin o onya er unrharbiye ....... J 11

'll!Jer rı fazlıı nulk olıhıjtu ' dan dolayı ehemmiyetle ısln.h et- kullanmak mecburiyeti vardıı. Bu nşk pazarına getirdi., dediler. Ben 
Ilı • bildikleri lltlçl:ırıa ço. Casuslar, bu usulü, etuscn sırf ııifresiyle tekrar olunmasıydı. rle: 

\' 'akbatırsaı.ıa rın ı tAhrlş e t. <'inai maksatlar uğruna kullan. miş, yeniden tensik etmişli, hnl bu adamın ele geçmemiş ol • Bu mana~:m~ cUmlenln miitr.ma. "Brenlerlm !. Ticaretten bizler,. 
ıı.:~, lhnıaJıdır. maktadırlar. Alman harbinde de bu süvaıiler ınıısından değildir. Casus yakalan· 1 tf'>krarlanmasından hayret ve de bir hisse avırm!,. diye latife 
t~ 111 k en iyi bir i ço~:ufun cima! cephesinde Prusyaya taar· mı" ve Danzigde del'hal kurc:ıuna · d t d b · ettim. ... ı. lba Battal edilmek. faaliyetten alı. " "' " h ıd e e en su ay, nıhayet, doğ-
\.: "il .... llla.8ını tcınl l' ı• \"Bhı,malı- ruza hazıdanmış bulunuyorlardı. dizilmi.,tir. Fakat hilvi.Yetini tes- d -
·' ""'l:ok konulmak, yahut öltim darbesi " rudan oızruya Varşova a.'>kerl tel ~ btıe, n. koln3 dır. Çocuğa • I<'ilhakika harp başlar ba la . bit etmeye imkan olmadı. Bunun i i t 1 
' , ..... ~ınd; ~e al.şam uürt \'Urulmak istenieln zavalhlıır bu !I z umum san ra ına yine telsiz • 
~'IJ "-'eJl a.amaıılıı rıın '.\emek suretle manyetizma vaaıtasıyle maz Polonyalı süvari kuvvetleri • dn sebebi bu ada.mm tnşıdığ'ı bU • le tnUıııcaat ederek merkezdr· 
\ btt •e lkJ ) emek ara.'\~ kat i- darbeleniyorlar. nin hlrdenbire şarki Prusyaya gir. tün esran ölilm dakikasına kadar böyle bir muhabere yapılıp yapıl· \ "l'1 vennemelidlr. Yemek- Bilhassa ağızdan mUhim esrnr dikleri ve şiddetli bir taarruz müthiş bir inat ve tsrnrla muha • mndığmı sordu. 

'

0

1a3 bouılınıyucak !>"Y· alınmak istenilen za.valltlar bu yaptıkları malümdur. faza etmiş olmasıdır. Zira telsiz suba},, e\'Veliı.. Var. 
'.\' ı l<llp etmeli , .e muhak.. 11 "d rl · Fak b t h b i d Bu garip ve mlith1n hadise şu °"Vadan t•ls:zıe umumı' bir tamim '-.~ ~eo tbalıdır, l'oğdn 107..ıırtıl- usu e. a eta ceb bir surette nt u aarruz n eı n en '9 ...,, .. 

\' Beb~ıerın blltın.sı;a bu •kataleptik uyku haline geçirile. sonra silvari kıtalannın akrbcti ııureUe vukua gelcü, Danzigdeki yapıldığına, onun için emrin mü • 
~~k ıntıY-rr oldııklanru d:ı·ı rek söyletilmektedir. hakkında hiçbir şey söylenmecü. askeri teL<;iz istasyonu, Almanla • temadlyen tekrar olunduğuna hUk 

il' ıı:aırdır. Çiğ cıhZf'ler \P. Burada Polonya harbi esnasında Bu krtalann ne oldukları birden- nn hücuma bıı.şlnmadan iki snat metmişti, Zira bu gnrip cümle 
~ '- ı.1ığm en belll ba§h \'Ukua gelen ve esrarı bir türlU bire meçhul kaldı. Hakikatte ise evvel birdenbire ihtizaz etmeye her şeyden evvel resmi r;ılfrc ile 
~~llrr. anlaşılmıyan, fakat çok yeni bir bu süvariler Danz.ig şehrindPkl başladı. Polonya erlciruharbiyesi verilmekteydi. Fakat. Vıı.rşova ae ~ IOnra bir iki 80at çoeu.. 

\ ,I? ~al'('ket etm~lııe mani ı>ekilde manyatizör casusluğa at· Polonya kuvvetleriyle muvasalayı nin şifresiyle şu garip rapor tek- kerl telsiı istasyonu böyle bir 
Sı''lıtı !ltl tehaı r.tt irm~k , a\•nı.. fedilen bir vakayı knydedecPğlm temin edcct>k ve bir çevirme hnre rar edilip durdu: cıifreden haberdar olmadığın1 bil • 

1ıııt atın ı kor ıır11nı, ı~ın ;n ı,,_ ı Alman • Polonya harbi başladı. keti için kullanılacaklnrdı. - Yol açıktır! Yol kapalıdır! dirdi. 1 
ğı znman Polonya ordusu istiklal Halbuki Polonya silvarlleri bu Yol açıktır! Yol kapalıdır !.. (Devamı uar) 
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iki cinayet 
(Baş truıı.fı 1 ncldc) 

Feryadı duyan kahveci kalfası h
mall Hakkı, derhal ~nya fırtıya.. 

rak kızın imdadına koşmu~t•. Bu Ud 
vatandaş, yaralı kıza doğru ilerler. 
ken b!ra.z ileride göğsUnU açmış, kan. 
bur, ayakları çarpık ve sakat olduğu 
anla.§ılan bir adamı görmtl§lerdir. Bu, 
katil Behzattı. Kahveciler, derhal ya
kmdakl tevkifhane jandarmasına cı. 

nayetl ihbar etml§Icrdir. J11.ndarmaıar 
yetl§lp Behzadı yakalarken bıçakla. 

nan kızm annesi kl • bu da bir reji e. 
melest<l!r • vaka yerine gelml§ bulun. 
maktaydı. 

Akıl yaralı .Muza!!cr lmdarlı 6lhhl 
otomolllll ile bastaneyo 

0

kaldınlm~sa 
da ınmnştUr. Katil Bclızat. .ı\.kbı~,k 

karakoluna getirilmiş, burada mnd
dclun:umı muavinlerinden Cevat ta . 
rafmd~ ı ticvap edllm!gtir. Behu.t 
verdiğ"i lfadede, bir scnedenberi nişan 
lısı Muzafferin her arzusunu yerine 
getirmek için birçok masraf yaptığı 
halde kızın kc.ndislnde.n yüz çevirdiğini 
zate.n Y&mll.1§ bir adam olduğunu söy. 
lem!ş ve cürmUnU itiraf <ıtmlştir. Beh 
zadın, bugl!n öğleden sonra cürmü. 
meşhut mahkemesinde muhakemesine 
ba§lannıası kuvvetle muhtemeldir. 

Cinayet delili olan Bebzadm kanlı 

bıçağı, h&.disc mahallinde taşlar arn
mıda bulunmuııtur. 

1.KlNCt ClNA YET 

İkinci cinayet dün gece Eyüpte 
olmuş, bir genç komşusunu bir 

Suriyede 
Kahire, 1-~ ( A.A.) - Bu ak

şam resmen bildirildiğine göre 
Fransız ve İngiliz mümessilleri. 
imza ettikleri mütareke şatlarını 
!hü.ldlmetlerine bildirmişlerdir. 
Nihai kararın neticeleri ıbcldenil. 
mcl..'i.edir. 
HÜKÜMLERİN TASDİKİ 

GECIKM1YECEK 
Kudü.s, 13 ( A.A.) - V.işi hü. 

.rluneti kuvvetleriyle aktedilen 
mütareke muahedesinin tasdiki. 
~ ait merasimin Beyrutta tet. 
kik edildiği zannedilmektedir. 
Kudüste umumiyet itibariyle 
tahmin edildiğine göre mütare. 
ke hükümlerinin tasdiki ve n~ri 
gecikmiyecektir. 

34 GÜN SÜREN HARP 
· Vi§'i, 1~ ( A.A.) - Harbiye 
nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğde bildirildiğine göre, 
Suriyedeki Fransız fevkalade ko 
miseri General Dentz ve Suriye_ 
deki İngiliz kuvvetlerinin başktı
mandanı General Vilson müta • 
rek.e şartlan hakkında bir anlaş 
maya varmışlar ve dün akşam 
mütarekenameyi imzalamışlar -
dır. Bu suretle Suriye ihtilafı 
34 günde bitmiş bulunmaktadır. 
General Dentz ve General Vilson 
taraf rndan imzalanan muahede . 
nin şartları henUz Vişide malfun 
olmadığı için Vişi salahiyetli ma 
hafilleri mütareke hakkında he
nüz mütalaa vürütmemektedir . 
ler. 

Lo1Ulra, ıs (A.A.J - Röyter 
ajansının Suriyedeki imparator. 
luk kuvvetleri nezdinde bulunan 
hususi muhabiri bildiriyor: 

General Denz ile aktcdilen m.1• 

tareke vesikası ancak 12 saatlik 
bir müzakereden sonra imzalar •. 
mıştır. lmza. esnasında elektrik 
cereyaı,ınm kesilmesi hadisesi
nin mahiyetine daha ziyade he. 
yccan katmıştır. General Denz. 
in milmessili general Deverdilaç 
muahedeyi tam im:ıa edeceği sı. 
rada birdenbire oda karanlığa 
gömülmüştür. Pencerelerin ke. 
rma getirilen otomobillerin ve 
masaya yaklaştrnlan bir moto. 
sikletin fenerleri altında imza 
merasimine devam edilmiştir. 

GENERAL VİLSON'UN 
BEYANATI 

Akkô, 13 ( A.A.) - Mütareke 
muahedesinin imzasını müteakip 
general Vilson radyoda beyanat. 
ta ulunarak demiştir ki: 

lmza merasiminin acıklı fakat 
lüzumlu bir safhasına şahit ol. 
duk. Acıklı dedim çünkü netice. 
si ne olursa olsun böyle bir harp 
yapmağa mecbur kalmış olmak 
her zaman için acıklı bir şeydir. 
Lüzumlu dedim çünkü müttefi. 
kimiz bozguna uğradıktan sonra 
Suri~ ve Lübnanm emniyetini 
temin etmek birinci derecede P.. 

hemmiyeti haiz bir zanıret ha
lini alınıştı. Bu topraklar son 
zamana kadar başlıca düşmanı
mız tarafından bize karşı kulla. 
nıldı. Buna mani olmak istediği. 
miz zaman eski müttefikimiz al. 
dığımız tedbire karşı mukavemet 
gOOt:enneği kendi hesabına h.:ı.klı 
bir hareket zannetti. Şimdi bu 
mukavemet nihayet bulmuştur. 
Fransn.. ordusuyla yalnız geçen 
h;ırpte değil falkat dtlne kadar 
;fanyana ba1'hetm.iş olduğumuz. 

tavuk meselesi yüzünden bıçak. 
lıyarak öldürmüştür. 

Bu hiç yüzünden çıkan ikinci 
cinayet yaptığımız tahkikata 
göre şöyle olmuştur: 

Eyüpte Üçşehitler mahallesin. 
de Bağ çıkmazı sokağında 6 nu. 
me!"alt evde oturan Veli Değer 
dün sabah bahçesindeki tavuk. 
lara yem verirken içlerinden bir 
tanesinin eksik olduğunu gör. 
müş ve kaybolan tavuğunu ara. 
ma~a başlamıştır. Veli, tavuğu. 
mı aynı sokakta l numarada o. 
turan Kut.sinin evinde göriınce 
Kutsi ile münakaşaya başlamış 
ve bu münakaşa ağır laf teati. 
sinden sonra bitmiştir . 

Fakat, Veli her nedense bu ta. 
vuk meselesine fazlasiyle sinir. 
lenmiş ve Kutsiyi öldürmeye ka.. 
rar vermiştir. 

Bu müthiş kararından sonra 
kocaman bir kama tedarik etmiş 
ve gece geç vakit Kutsinin yo. 
lunu beklemiye ha.5lamıştrr. 

Nihayet Kutsi. pazar gezme
sinden evine dönerken Veli he. 
men karşısına çıkmış ve: 

- Şimdi seni bir tavuk gibi 
lboğazln.yacağrm diyerek bıçağı. 
nr kalbine saplan11ştrr. 

Kutsi bu bıçak darbesinden 
sonra derhal ölmüş. Fakat "suçlu 
kaçmaya meydan bulamadan ya. 
kalanml{2tır .. 

Müddeiumumilik tahkikata 
devam etmektedir. 

Röyterin bildirdiğine .. gore 

18 Bulgar 
fırkası 

seferber edildi 
Türk hududundaki süvari 

kuvvetler arttırılmıs ! 
' Londra, 13 ( A.AJ - Röyter 

ajansının Bulgar hududundan al 
dığı haberlere göre, Takriben 18 
Bulgar fırkası seferber edilmiş
tir. Bunlardan altı fırka ~dl e! 
(1.tnnlŞ arazıae uuıanmınrntuu. 

Bundan başka Bulgarlartn tay. 
yare meydanları İIJ8a etmekte 
oldukları da bildirilmektedir. 

Türk hududundaki BulRar sii.. 
vari kuvvetlerinin aı tırıldığ-ı zan 
nedilmektedir. Fakat büyük mik 
yasta Bulgar tahşidat.J yapıldığı 
hakkındaki haberler teyit edil -
memektedir. 

Hindistanda 
İraktan pamuk ithaline 

müsaade etti 
SJmJa, 14 (A. A.) - Hindistan 

hükfımeti, lraktan ham pamuk it.. 
haline müsaade etmiştir. Şu ko. • 
dar ki, Hiruüstana girecek bu pa_ 
muklann da.ha evvel başka. mem· 
leketlerden traka ithal edilmiş 
pamuklardan olmaması şarttır. 

Bom bayda 
Faşist aleyhtarı bir 
teşekkül kur uluyor 
Bomb&y, 14 (A. A.) - Bom-

bayda bulunan 30 sendikanın mu .. 
messilleri bugU., bir toplantı ya. 
parak, "Ali İndia trade union 
council,, lerln, faşist aleyhtarı bir 
meclis teşkil etmesine karar ver. 
mişlerdir. 

Bu teşkilatın hedefi faşizme 
karşı yaptıkları mUcadelelerde 
dünya demokrasilerine yardım et.. 
mek ve işçilerin harp gayretleri
ne daha müessir bir iştira.kini te .. 
min etmektir. 

Ak denizde 
Büyük bir Alman 

vapuruna hücum edi di 
Lon•lra, 14 (A. A.) - B. B, C: 
İn!?'illz tayyarele'ri, Akdenizde 

on bin tonluk bir Alman nakliye 
vapuruna hUcum eylemişler ve i. 
sRbetler kaydetmişlerdir. Vapur 
o kadar hasara uğramıştır ki bat. 
tığını zannettirecek sebepler var. 
dır. 

dan cereyan eden müzakereler 
esnasında Fransız ordusunu ren_ 
cide etmemek ve şerefine halel 
getirmek aynı zamanda da emni. 
yetimizi tehlikeye düşürmemek 
için gayret ettik. Bu müzakerele. 
rin acı söz sarf edilmeden mem. 
nuniyet verici bir anlaşma ile 
neticelenmiş o~an dol~ı 
bahtiyarım.. •, 

-- .. ·,.: .:, . .... ~/ .... •;::~ . ..... ::. c.• :···.-·-:,.;,. ... !_· ..... ~. ~:·:··.:~· .. ' .. ·=n:~_,,; ,. " 1&,J"• . .. ......... ~. 'ı • ~ . • • .... ' 

:q~QJt!i~li.?ŞY::EJit:1,>J,W9~ü~iİfittr ~~:a_b'.~·~,. v_~ı- ·11 .. i d •~ .. eı er 
Alman tebliğ i 

(Ba!' taraf: 1 nl'ldc) 
le, Şark cephesinde Staı!n hattı, bil. 
Uln ehcnırniyetıl noktalarında. yapılan 
cilretkii.rane bir hUcum neticesinde 
ynrılt.:ıış bulunmaktadır. 

Moldavyadnn hareket edC'n Al. 

ma.n - Romen orduları' gen!§ bir cep. 
he üzerinde d!Şnanı on:cstere doğru 
ve bu nehrin ötesine tardetm~lerdir, 

Gallçyadan hareket eden Alman, 
Slova.ı: ve Macar kıtaları, Dniesterın 

§imali garldslnde firar halinde buıu. 

nan dll§manı takibe devalI' etmekte. 
dlrler. Alman kıtaıan Klyc!'ln çok 
yakinlerinde bulunmaktadır. Prlpet 
bataklıklarının şimalinde, Onıeper 

nehri boyunca mevcut kuvvetli müs.. 
tahkem mevkiler mmtakası işgal edil 
mfştlr. 

Bu suretle taarruz cepheıniZln mer 
kezi Minskl:ı ıınrk istikametinde 200 
kilometre ka.d:ı.r bir mesafesine var. 
mi§ bulunmaktadır. Bir çok dUşman 
teşekkUllerl anısında bozgun ala.met. 
lerl görülmekte.lir. Vit.ebsk §ehri 11 
temmuzdıınbcrl elimlzdedlr. 

Pelpus göll!nUn p.rkında zırhlı AI.. 
man tc§ekkUlleri Leningrada doğru 

ilerlemektedir. 
Bertin, 13 (A,A.) - D.N.B. bildi. 

flyor: 
Bu gece başkuma.ndanlığm hususi 

blr tebliği ile de bi!1irild:ğ! gibi AI. 
man kıtaları meşhur SLalin bnttmı 

yarmL,lardır. Başkumanc:.ınlık bu teb 
liği ile bir haftadanberi şark oopb.e
sindckl mubarcbclerı saran esrar per. 
desln! de yırtmıştır. 

D. N. B. nin bu malflmata llA.ve o. 
!arak istihbar ett!ğine göre Stalin 
battı Sovyet arazis1n.1D Avruradakl 
aksammm mUdafaasına hAdim olmak 
üzere sulh zamanında in§a. edilmi§ in
kita.sız bir askeri m!ldafaa tertibatı 

addedilebilir. Muharebeıer esnasında 

görüluilğü gibi bu uzun hattın bazı 
noktalarında derinlik 50 kilometreye 
varmaktadır. Tabll ve sun'1 manialar, 
bcton1an mamul asrl sığınaklar ve 
alelAceı.ı yapı!Dll§ sahra mUstahkem 
mevzileri bu umumt müdafaa siste. 
)n1nln mUmeyyiz vasıflanarr. 

Sta.ltn hattının en es&!lı noktaıarı:n. 
dan yarı.ımasma dair olan malOmat 
§tı üç noktada toplanabilir: 

l - Alman kıtaat.J Bolşeviklerin 

n.ım~ Ql®kl$n ..aoıı :milaataa 

per .lia vzaıarını geçerek gerilerinde 
bırakml§lardır. Ukrazıya merkezi olan 
Klyet'lıı ~ga.11 btr emrivaki olmak 
üzeredir. 
ı - Alman kıtaatı Dnieper'in yn.. 

kan mecrasını da geçerek Wnak 
gchı1Ilden 200 kilıımetre kadar §arka 
gelml§ierdlr. Bu mmtak.a.nm anahtarı 
mcsabesiIJ.de olan Vitcbsk gchrı AJ. 
ma.nlarm elinciedir. Bu sureUe Alman 
kıtaıan eski menafi mmtakalarmm 
hududu ile Moskova arasındaki me.. 
safenln yansını katetm!şler ve Tuna 
nehri ile Dnleper anısında vakl olup 
ToprakköprU ismini taşıyan mmtaka. 
da Moskovaya doğru llerleyişlnl ko. 
laylaştırmııılardır. Filhnklka bu ınm
takada ne tabll ve ne SU.'1'1 biç bir 
manla mevcut değildir. 

3 - Şimal mmtakasında, b:ı kısım. 

daki cephenin en mlllilm mevzll olan 
Lenıngrad Pelpus gölUnUn ııarkından 
Ilerlemekte olan Alman zırhlı t.e§ek. 
kUllerinln doğtııdan doğruya tehdidi 
altma aü§müjjtUr. 

Ge.reit hususi tebliğ gerek asıl gün
delik resml tebliğ diğer mUhlm bir 
haberi daha. ihtiva etmektedir. O da 
bir c;.ok Sovyet te~ekkUUeri are..•nnda 
lnh11~ emarelerinin baş göstermlı oı. 
masıdır. Bu hal, mua.zzaiD Sovyet or• 
dusu rnukavemetlnln badema hemen 
tamamen kırılmış olduğunun en emip 
del1lidir. Diğer taraftan Sovyet cUzl.
tamlan çok vaat mikyasta b!rblrine 
karışmış blr vaziyettedir. Zahiren gö. 
rUldUğüne göre So\'yet kumandanlığı 
da bu kıtaat Uzerindek tesirini kay. 
betmi.şUr. 

Stalin hattının yarılması o kadar 
mUhlm bir amellycd r ki, bir gUnıUk 
muharebenin içine - ğabileceğinl ta
aavvur etmek bile doğru olamaz. Fa,. 
kat bu yarma hareketi bUtUn Avru
panm nefinc olarak Bolşe\1klere kar
gı yap:Imakta olan harbin mUstakbel 
inkişafını ve kaU neUcesinl oimdlden 
emniyet altma. almış bulunmaktadrr. 
-

Londra, 14 (A. A.) - Ka.hire-
den alman bir habere göre tem • 
muz ayı içinde lskenderiyeyi ter • 
keden mültecilerin adedi 90.000 l 
bulmuştur. Bunlardan 60 bini yu. 
karı ~iL<ura gönderilecekUr. 

SOVYET 
T EBLIGI : 

Moskova U (Radyo) - Sovyet 
ho.rp tebliği: 13 temmuzda Pskof, 
Vitebsk, Novograd VolinBk mıntaka.. 
ıarrnda şiddetli muharebeler cereyan 
etm~Ur. Düşman şimal ve ti..ıuall gar. 
bt istikametlerinde motörlU kuvvetle- · 
rini 1Dkitaf ettırmeğe çalı~ml§, fakat 
muann:dane muharebeler neticesinde 
durdurulmuş, yer yer ağır zayiatla da 
pü.skürtülmüştUr. 

Sovyet kuvvetleri Pripet btaklıkla
nnın şımal!.nde kAin Zlobln ve Roga
tel şehlrlerln.i geri almışıardır.B:ı ha 
valide §iddetll muharebeler cereyan 
etmektedir. Almanlann bu mmtaka. 
nm cenubu garbi !sUkametJnde mo. 
törlU kuvvetlerinin harck!.tı devam et 
melttcdir. Şiddetli ve muannidane mu. 
harebeler ile düşman ağır zayiata uf. 
ratıldI. Dlğ'er mmtaularda ehem.mı. 
yetll tebeddül olmaml§tır. 

Sovyet bava kuvvetl'!ri dtl§man 
motörlü kuvvetlerine ve ha.va meydan 
larma darbeler indirmeğe devam et. 
ml§t!r. 12 temmuz gUnUnde 131 Alı

man tayyaresinin tahrip edildiği teıı.. 

bit oıunmıı~tur. 
üçüncü haftası bit.en Sovyet • Al. 

man harbinin §Öyle bir blA.nçoaunu 
çizmek kabildir: Düşman propagan. 
dası, gene mutad olduğu üzere hayal! 
bir tak:m raıdunlar nqretmek sureti. 
le bu harbde uğradığı azinı kayıplan 
ve mu\'a.f!akiyetaizllklerl gizlemeğ'e 

ç.alııımnktadlr. 
DU~man bu Uç hafta z.:ırfmda. cett

yan eden çok şiddetli muharebeler. 
den en iyi kolordule.rm.ı ,en güzide as
kerıerlnl kaybetınl§tir. Dil~anm bir 
yıldırım harbi yapmak plnAlan suya 
dllşmUııtür. Harbin baııladığındanberi 
düşın&r.m zayi.atı 1 milyonu tecavUz 
etmittir Buna kartılık biz1.m ölU ve 
yaralı zayiatnnız 250.000 l tecavUz et 
memcktedir . 

DUnman bu mUddet zartmda 2300 
tayyare. 3000 tank kaybetmiştir. 

Bizim tayyare kayıbımız 1900, tank 
kayıbrmtz ı.se 2000 dir. 
DOşman. en iyi kuvvf'tlf'rlnl cephe. 

ye sevketmek mecburiyetlndo kalrlr.

tı gıİı! bUUln işgal mmtakalarmdaki 
aekerıriı de çekerek eepbııye ııevkct. 
mek ıııı:çbuqyettnde k.al!lll§tır. 

• .... ; ±s 

İngiltere ile Sovyet
ler arasında 

Bir anlaşma 
edildi • .zmza 

Londra.. 13 ( A.A.) - Harici_, ~ 
nezareti tebliğ ediyor: 

Almanyaya kaqıı yapılan harp 
te büyük Britanya hükUımetile 
Sovyet Rusya arasında müşterek 
hareketi tazammun eden bir iti. 
Iaf 12 temmuz akşamı Moskova 
da İngiltere hüktlmeti namır.ı 
tam salahiyetle hareket eden Sir 
Staf ford Cripps ile Sovyet Rus
ya namma tam selfilıh~tle hare. 
ket eden Molotof arasında imza 
edilmiştir. 

Bu itilaf mucibince evvela iki 
hükfunet Almanyaya karşı ya -
pılan bu harp esnasında yekdi . 
ğerine her türlü müzaharet ve 
muavenette bulunmağ". taahhüt 
etmişlerdir. 

Saniven hC'r iki t.üklımP1: .h=t • 

ÇERÇEVE 

Bukovinada 
Muvakkat bir idare 

kuruluyor 
Rumen nazırlar 

meclisi icap eden 
tedbirleri 

aldı 
Bükre,, 14 (A. A.) - Nazırlar 

meclisi dün öğleden sonra. topla • 
narak Besarabya ve. Bukovinada 
yapılacak teşkilat ve tesis edile • 
cek muvakkat idare için ittihazı 
icap eden tedbirler hakkında yeni. 
den müzakerelerde buJunmuştur. 

Nazırlar meclisi ayni zamanda 
buğdayın flatmı tesbi.t etmiş ve 
buğday istihsalAtı He satışını mu. 
rakabe etmek üzere bir buğday o. 
fisi teşkilini'? karar vermiştir. 

RUMEN MEMURLAR 
VAZİFELERİNE BAŞLADILAR 

Bükre5, 14 (A. A.) - Rumen 
me:nurları Çernoti ile Bukovin~ 
nm başlıca şehirlerindeki vazife • 
lerine yeniden başlamışlardır. Bük 
reşJe Çcmoti arasmda. posta. mü. 
raselatı şimdiden ba.şlamış bulun.. 
maktadır. Yeni bir karara kadar 
Besa.rabya ile Bukovinada yeni ~~ 
gal edilmiş bulunan yerlere Yol • 
cuJar, ancak muayyen askeri, si • 
yast ve iktısad1 sebeplerle gireb:. 
lecektir. 

BERL INDEKİ 

Sovyet 
sefaret heyeti 

Edırneden 
şeh rim ize geld ı 

Sovyet Rusyanm Alma.nyadakl ıoc.. 
faret erkAn ve mensublnindeıı 10:19 
ki§i 1kJ kafile halinde Kapıkale hud\.ı.. 
dumuza gelmiş ve llabaeaklde lhzar 
edilen katarla şebrtm.ize gönderilın~
lerdir. BwıJar arasında bulunan Sov. 
yet ııuıro:ıncunin Bcrlln l>Uyük eıçttıı 

M. Vltı.dmlr Dekazanof ve refikası ve 
n:ıaiye!:l erkanı da husust otomobil.. 
leru §MJ'lmlze zclıWşleı:dlr. 

""''~ .umıuın~nunıt.uuuwınu.\.lö 
aşe ve iB~aUerl temın olunmuı vo 
icap eden kolaylıklar yapılmıştır. Ge. 
lenler araamda bulun.an üç hastanm 
da Edirn& memleket hastanesinde ilk 
tedavileri icra edilmiştir. 

Çinlilerin bir 
muvaff akiyeti 

Çunking, 14 ( A.AJ - "Gene. 
ral Nevs'' Çin ajansnun bildirdi. 
ği.ne göre, bir ınüddettenberi, 
Fukyen ve Kuvantung eyaletleri 
hududunda kain Unkong !;.clıir. 
lerini i~gal eden Japon ku•JVet. 
!eri, mühim zayiata uğratrlarak 
denire doğru püskürtillmüşler· 
dir. 

bin devamı müddetince araların. 
da bir anlaşma hali müstesna 
olmak üzere hiçbir mütareke ve 
sulh muahedesi imza etmemeği 
de taalıhüt etmektedirler. 

Her iki taraf bu muahedenin 
derhal tatbik edileceii ve tasdL 
ka tAbi olmad•Ch hususlarında 
n'> ....... t~ h·~tn·l::ır 

Yolda düşündüklerim: 

ORDUYA DAiR ••• 
Necip f azll KısaKurek 

(Ba, tarafı 1 nclde ) 
1 

en ohi ve en güul ordu bisa.rmı 
En kü~ük blr ku.nWlda.nın çiz• bina etmemi, o]ması izah edile 

meslndeki üsliipla <ıa.çla.rmın ta meT.. sebeple r istediği kadar ordu 
ra.nma 5eklindeo., ordusunun bü. çerçeHııslnio dışındaki pliinlarda.n 
tün ruh ve go.yeefne kadar her gel~in ; öı ke5fini başkalanndan 
~y a;> nl müna.sebet zincirine bağ· meşk etmeğe mecbur kalan k&.~if 
tı... nekadar düşünse yeridir. 

:,. 

Mehmet.çik gibi hem maddi, 
hem nıni kaya bloklarma •bip 
bir mille~ dünyadaki en büytik, 

:(. 

Devlet Demiryotları ve Limantarı 
işletme Umüm idafesi ilAnıan· 

Hayalimdeki mef"t(fıre-ıi or.lu 
bent ka.ravanasmdsn beslemek 
~artiylc büt ün vanını yoğumu ona 
vermeğe b&ımm. H er Türk be
nim gibi düşünm~ de, her Türk 
benim gibi düşünnıeğe mutla.ka 
möstaltUr. 

H ayalimdeki ordunun n:'!ıundao 
hluhnrr.men bedeli (6076) Uu olan •• ka.ıem dişçi alA.t ve edevatı 28.7. birime; çizgiyi J apon· ordusunda, 

941 pazhrtes! gUnU sMt 15 te ita.oa.ı· zar! usullle Ankara(\ıı idare binasmda ruh ,.e maddesinden birkaç ~
ı:ıa.tın alınacaktır. ) i Alman ordusunda, hem nıJı ve 

Bu işe glrımk ~tiyE'fllerln \t5t!.70) Uralık muvakkat teminat ne kanu. hem maddesinin tohum ballndeld 
nun taylu cttiğ! Vt'!!!kı>.arı ve telöflHinl aynı gün saat U de kadar komls. bütiln cevheriol Türk ordusunda 
yon ıe·s'iğlnc vcrmelen I~ımdır. ı gördüm. Bu t.obtDDoo ağa.cmı ye

Şarınam~ler parn•ı:z olarak -\»karada. roaneme dalrealnden, Haydar. tiştirccek ba.lısııvanm. kölesi olu· 
ea~amı. tesellUm ve eovk §e!l.IB:ln,Oe.A eağıt.ııacaktır. (Sl%'7)ı . ram. - --

. 
isken deruna 
iltica eden 

11 Fransıt 
• • 

gemzsı 

hakkıııda . 
Fransa, H ·· koıne 
miz nezdinde b~ 

teşebbüslerde 
bulundu 

Enterne ed ı len Fransııl 
200 kişi kadardır 

Vi§i. 13 ( A.A.) - RffP 
jansı bilidiriyor: ._:.,~ 

Fransız istihbarat ofU,11".". 
dirdiğine göre, Fransa.nDl ~ 
ra maslahatgtizarı OutreY_::.l 
deruna iltica eden 11 rr:,ı 
gemisi hakkında Türk bü}C\J'ı 
nezdinde bazı: teşebbüslerde 
lunmuştur. 

Vişde beyan edildiğine r 
bu gemilerden yalnız elan ~ 
kol gemisi iL Adour ya~ 
petrol gemisi ve 3 küçült . ~ 
tarayısı g-emi, harp g-emi:.J f 
bilecek vc:;.sıflan haizdirler~ 
ğer gemilerin hepsi yük "-sP".ı 
dur. Enterne edilen Fransıı 
riyelileri 200 kadar var~d 

Aynı ajansın verdiği ın . ~ 
ta nazaran bir askeri nakM. 
misi olup İngiliz tayyare!~ 
ra.fmda.n Antalva. Türk 1!:1. 
önlerinde baunlan Saint·lf· 
vapurundan kurtarrlara_!c ~ 
edilmiş bulunan diğer ~ 
hakkında da Türk ına.k~ 
il~ müzakere cereyan etznLll''j 
dır. _./. 

RnyfArin rliplnrrı~ 

muharriri yazıy~ 
Londra, 14 (A. A.) - ~~ 

ajansının diplomatik muha.r~) 
yor ki: ~ 

General Denb: ile bir ınU ,,, 
muahedesi imza edilmiş o~ 
Suriye harp sahnesinin o~ 
kalkmış bulunması, mütte! "/ 
orta şarkta.ki harp vasıta!~ 
bilyük nLc:pette a.rtmasmı in 
decektir. 

Son aylar içinde lngiltere~~ 
yanın bu kısmmda Yun&P' f 
!rak, Suriye, Habeşistan ve -f 
yada olınak Uzere beş c:c:~ 
1-ıarbetmek mecburiyetinde 
mışu. ııe-

!rak ve Suriye muha.rt' 
birinci derecede ehemmiyetl ~ 
muharebeler değilseler de P,/ 
vaziyetin ~.amakrlh ısla.h -$ 
dlği bir zamanda vukubuııt' 
dl!". vl 

General Rommelin zırhlı 
leri Sollum.da durdurulınuŞ~ 

trakta. su]h ve huzur > 
teessüs etınlşt1r. ~ 

Mahalli kıta.ln.rm kuvvetli ~ 
kavemeti yüzUnden oldtik~ .~ 
yük gayretler sa.rfedilıneSWılfW 

1 ettiren Suriye işi de JıallC 
üzeredir. ., 

İngilizler. frakta otduğıl 11; 
Suriyede de yalnız asketf ;;'; 
lerc hücum ederek mUınlt:iUlA 
tebe sivil ahaliyi korum~~ 

İngilizlerin bu tarzdaki 11 
ti yüzünden Vişi kuvvetl~İ 
yerlerin llla8uniyetin.den ili'~ 
etmişlerse de mena.bil t~ 
general Dentz, her türlü il 
vemetln faydasız ol<iuğull tJ:lle 
ymcaya kadar ileri hareke 
vam edilmiştir. Jc:tı 

Müttefıkİcr, şimdi şIJnll1 
lecek bir Alınan hulülün°1&t 
TUrkiyenin bir tampon d~tıll 
rak arada bulunmasmın g./' 
himayeden istifade ederc1< J!ııt' 
yede tutunabilmelidirler. tıJ 
si.stan harbi hemen hetn~ 
gibidir. BlnacnPJeyh lfIS~ ~ 
yap:la.cak bir tehdit ysını:ı , 
cephesinden gelebilir. • ~~ 

General Auchinleeh ıse l>if t 
den, cenuptan ve şarktaJlkO~ 
Jikeye maruz kalmaktan ~ tpt· 
ra.k bütün enerjisini burs: .J 
yabilir. ~· 

Bu muvaffa.k.tyetler ~ıc ~t' 
hathlkadargözeça.rp&CD""'~~ 
yette olmamakla beraber etl.~ 
ren.in elinde bulunan kU""' ' ' 
!ngiltereyi harekit sa:;;~.~ 
ayıran mesafe nazarı iti d9y· 
nırsa, ondan da~ parlıı.3' 
v .. 
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'' Abı pake -ne zarar vakva
kai kurbağadan!,, 

~aıeteler $4)\'yetler birliği eski 
ıc.ye komiseri Lit,inofun 8 

'tnınıızda rudyodn. ingilizce ola.

~ sÖylediği nutku tam metin 
~de verdiler. Lihinof yoldaş, 

nut4knnda. sarahaten olm&<ıa 

~ hnaeo Tilrldyeden ve bizim 
U kip ettığimlz bitaraflık siya.se· 
,.ilden bahsedoı-ken. oldukça kaba 

mul)tur, Bu farkı a.nlamak güı; 

değildir. Nutulda.rda söylenen 
sözler hakikati bütün çıplaklığı l• 
le meydana kor. Bu sözler zora
ki bir edeblya.tm, hiçliği \·e boşlu· 

ğn kapatan parlak cümlelerlylc, 
tamtraklı li.flarla ü Ienmi de· 
ğil de, hadisenin açık ve dümdüz 

ifa.desi f§e batJbin 'e temsil eUlği 1 
e llezih olmıyan bir lisaıı kulla 

ıııror. de,·Jetln sam1mlyet1 a.lkir ve mu-
t hakJ<aktır. ' 

~~er Lihinof, bugün Rusyada " İşte bunun l('indlr ki bb:, Llhi-
bi ı \·e mes'ul bir makam ~ahi• nofun nutku, bu zatın So,·yct hti 
,. ııl aydı, s(iı:Jerine ehemmiyet kümeti camia..,mda çoktandır bir 
'l'tııek, ce,·ap ız hrralnnamak ıa.. % yeri bulunma.dığı düşünceı>iyle 

ıltı ~elirdi. Fakat o, huı;lin: Mn· Sovyet hü.kümetinin ~mi ağ-ı:r t~
laı Jesız, iktidar mel'kiindcn uzak lilkki etmiyoruz. 
~lrrııını bir insan olduğu için 
~ Fakat Sovyet radyosundan ve 
ltııınYan hudutlarına yaklaşan ~z· bu gayrimes'ul bir ağızdan dünya. 
le c Lerrc kadar ehemmıyet ya yayılan bir uutıllı;ta ima.en dıv 
~lllek, hııttiı L<;flhfııfla ka~· hl olS& biz ka<;dı ~örür ,e telmi-

lazmıdır. hen bize de l'a('J olduğunu anlar 
~ l%kf harld'.\'e komi erinin saç sak bundan hakiki ,.e samimi bir 

5ôı~rda.n ba..;ka bir "CY olmıyan surette t.,....<.ür du~·anz. f~lbette 
lliıı erine, Sovyeı ler Birliği rfrali- Alman • SO\·yct fhtilifmda bita 

,. iştirak ettlbrinl aklımıza bile raflığını daha Uk ~inden Uin et-
.. etı-.. . !: .... ek ı t.emlyoruz. Biz So,•yct miş bulunmakla kendilerine kare;: 

1 
11 Yanın keneli ine amimi d<>5t- beslediği do-;tluğu bir daha tcba
~ elini u1.1ıtmıs Tiirk milletinin rüz etttmıı, bulunan Türkiye S.'1-

tıı olduğuna inanmak istiyoruz. lahJyettar 80,'Yet ağJzlarmdan 
Ilı Giistcrtşin beynelmilel polfüka. Lininofun ne demek ist.edlğinin 
d ll eıeli \'e ebedi bir düsturu ol. iza.bmı isten.e hak!iia: ~örülemez. 
lltlJrıu da unutmuyoruz. 

Biı ı1lmdilik şöyle diyelim: 
"''kat, hazan dostlukların un'i 

: 5llri ~kfllcrlc hJç bıığhhğı yok· 

1,, ~. Samimi t.<.'maylillerin mah u
o.ııd" 

Ahı p&ke ne zarar vakvakai 
kurbağadan ... 

LAEDRi K Hakiki lhtiya,:lardıın doğ 

~[~c.f!·ll~(i:ıı,rtıt..ffRQil =· .rı• il ·nz.~- .... --Ir . ~ , _ '"" ..... , A 
.:-.-:-~:">;~ ./~ 1 1 .,,;..4°?"• "'4-~ • ..-· 

Yarının evleri ı Daktilo kraliçe 

l3ir Amerikalı mühendis. bu- Daktilo deyince hatıranıza 
,tıınun evlerini çok iptidai bulu- ~armaldan .işle.k. d~a~lar1 mü. 
"-· mUhendise ,göre yannm tebessim, mıı, yııınt beş ~'1Ş 
e.;lerj ··yl l km . a sffida bb· lf:rz lir. at bu 

şo eoaca ış. ı ... 1 d -·1 ... r~ her vakıt böy e egı oır. ~en. 

bış duvarlar çelikten yapıla- lerle Kopenhag sarayında bir 
~ .Kalörif er radiyatörleri da- hizmetçinin içeride gördüğü man 

kuçük yapılarak duvarlann d Kra}jM> bir ö~tme. aras zara ı::u ur. ~ c. -
ta ~ına ve döşemelerin ..altına . " zareti altında makine ile 
ıı .. ~ulacak ve tatlı bir sıcaklık nın ne • "aırcmatadır Kra 
~ . yazı yazmaga -. :.-·· · • 
~ tedecekmış. Perdeler ve ev . . . . hayretini görün 
-'l~ası yn..ngma miı.ni olmak için lıçe hızmetçının. . • 
r~ • • ce: "Öğrenmek ıçın yaş mevzuu 
r an olacakmış. Tahta yerme bahs de •. ldir.,, demekle iktifa 
r ille cam kullanılacakmış. Işık, t . t' gı 
1~forJaşma hassasına malik ha- e mış ır. . / 

lal'dan siizülecekmiş. 24 senedenberi Danımarka 
e Kralı onuncu Kri.stiyanın hayat 

u havadisi kaydeden lsviçre ark~ı olan Kraliçe bu hadi. 
~tesi şöyle bildiriyor: seden lbir müddet sonra rehınen 
~ evde, maziyi yalnız karı imtihan vererek daktiloluk diplo. 

r~ru;:;I=;;: m;~:m~;:im 1 

PER U 
q ~arp Amcriltııda ds başlamış gibı görlnUyor, birkaç gllndenberi cenu
~erlko cH.r.Jc: eım~en Peru He Ekuvatör devletleri arasmdakt budut 

•l<?ri d-Jvnm ediıı g~dlyor. 
~ ·teru, Pasifik Ok •cmusu kıyı•aı:mda Ekuvatör, Kolomblya, Brezilya, ''Ya ve şm cumht•ı ;yetıerl arcuwda 1,300.000 kilometre genl§lliğııde be§ 

k Inllyon rt!fUslu bir dcvletUr. 
~ l.lahntcrJndc iklim :mutedil v~ kuraktır. Kışı s!slidlr. Fakat dağlık yer. 

, Ç:kıtdıkç:ı U;llm {t-ğı§ir. Burıtıı..>-da yalnız hararet zait 22 ye kadar yflk,. 
~ t, V'e !u~m sıfmı dU~' r. Yağmur ve kar boldur. Ahali arasında beyaz ırk. 

0lıın pek ozdrr. Y4>rl1ler Ue m~ı~zıer nll!wıun ekseriyetini te§kll eder. 
~ l.terkezt Poı;lflke yakın bir 1tblr olan 176.000 nutuslu Ltma şehridir. 
ı. tanın W<elesl olan Kt.Ilaonun 63 bin nutusu vardır. Diğer §l!birleri on bin ")• 

·trnı bin nrnrıncııı ~foğlşcn kamı.1-ıı.lardır. 
10aresı cumhurlycttır. Cum~unosı dört senede bir seçilir. 

~· l'>eru sahlllt!rindc ıı:eker kamus:. pamuk yetl§lr, fakat Peru devletinin 
~'ı1t"acıl·atını koruyan balıkçılık~1r Sahil civarındaki adalarda ziraat için 
tı~ kl:rznetıı olan ve Gl.ivııno de.ıoıu güvercin gübreli de devlete mühim va

t kaynnğıdır. 
'~erxııekct ıçcrler'.xde zengin gUmUş, altın, bakıl' madenleri vardrr. Pe.. 
'"tıu Petrol kuyularmır. ve bu ttuyut:ırdan çıkan petroıUn mıktan yıldan yıla 

1~1ttadır. Onımnlarda kına kınn ve hlndlstanceviZi ağaçlan ycUgtr. 
~ı eruda. askr.rlll: uıecbuıi de~:ıCJr. Ordu gönilllUlerden teşekkUl eder. 
~re ordusu 20 p!yado rı topçu ate.ylle, 5 ı.sUhkA.m, 5 allı piyade taburundan 

ttır. 

!!ı~\'!ı:patııar Pcruyr. geldl~leri vakit burada birçok yerli kabileler bul
)ıılıı • :SU Y.a1:ııcıer r.raı.md!ı lnc<l yfil<aek bir medeniyete sahiptiler. 1532 
•ı oı:a lepa.nyollar h::rı.ya yana,.ı.ar ve Peru kılasım tspa.nya mUstemlek<'. 
~ taY. kullanma~ başladılar. 1 pnnyotıarın ahaliyi sem ve bakir 

' ~bı!~Cie vaz•ycUnde AuUa.nmıuı :Ilf'mlekette aık aık isyanların zuhuruna 
~1':rotu:.rordu 1818 de başlıya.n bll;»tlk isyan 1824 de Peruyu lst!klAline ka
tlittı du. Fııkat mcm'ekeU tstlklı\. e kavuşturan generalıer arasında thtll!lt 
~ .:11h1u !::urplcr, k ımııu devlt?t t'rln mlldahalesllc bUyüdU, memleket ra. 
lıı"ı huıur yUzll germedi. Şlli iıe Peru arasmda da aık aık hudut ihtilA.t. 

ı ; harpler oldıı. 
un reıımı dil! .f.:ıpuıyoJcaaıt .. / 

Rüzgar 

Rüzgar Sürati 12 .•• 

Kazan dairesine giden 
dar oır koridordayım. Kiğı 
dımı duvara dayayarak yaz 
mağa uğraşıyorum. Etraf un. 
da bir faaliyettir gidiyor. 
Toroalar taşınıyor, emirler 
veriliyor .. 

Narvik hmanındayız. Bi
raz evvel yukardaydım. Gü -
vertede dehşetli bir soğuk 
var; yer buz tuttuğu ıçın, 
kayıyor; mülhit bir tipi e\ra 
fı görmiye mini . Zirveleri
nin yükseklikleri tahmin e
dileıniyen bembeyaz dağlar
la çevrili bir f iyord· dayız. 

Destroyerde kimsenin u. 
nutamıyacağı derecede ber • 
bat bir gece geçirdik. Her 
tarafı tabut gibi kapalı bir 
harp gemisinin içinde mayn 
tarlaları arasından geçmek, 
lngilız ablukasını yarmak, 
tayyarelere kartı mücadele 
etmek ve ü.;telik denizlerin 
en f iddetli fırtınalarının bu -
lunduğu 1200 millik bir sa- Alman deatroyerlerl Narvile böyle yana11tL .. , 

duk. ille diılerimi fırçala
mak istedim. Y rkanma ma
hallinde ağzıma deniz suyu. 

tı. iki arkadaşla beraber 
destroyerin "irtiba't,, servis
lerinde kullanılan sandala 
tırmandık ve içine girdik. 

hayi asker naklederek a.J
manın bahriyeliler için ne 
demek olduğuntr gördük. 
Fırtına esnasmda gece esen 
rüzgarın sürati bazı saatler. 
de 12 ye kadar çıktı. =================! Dün değil, evvelki akf&ID, 

nu aldığım zaman - tatlı 
au anca!! muayyen saa\lerde 
bulunur - gemi tiddetle 
yana yattı; başım yere çarp
tı, dişlerime süreceğim ma. 
cun yüzüme, gözüme bulatın 
ca inadundan vazgeçtim. 

Bulunduğumuz mevkiden 
destroyeri boylu boyunca gö. 
rebiliyorduk. Kaptan köprü. 
sü, toplar, tayyare dafi top
ları, projektör, altımızdaydı. 

Harp kendisini, yalnız Londrada 

değil İskoçyada da hiss1:ttirdf. O ka. 
dar ki, tarihi şatolarile · meşhur 
diyann şatoları yanında hergUn bir 

bomba tarakasz yükseliyor. Bunlar • 
dan b!rinln, atılan bombalarla bir 
hayli hal!ara uğradığı da sUtunda g~ 
çen haoerler arasındadır. 

İsk~yadakl tıı.rihl §Stolann baııka 
bakımlardan da şöhretleri \'ardır. O. 
rada her §a to hemen hemen blr ha.ya. 
Jet ya!ağıdır. Bugün bunların kıy

mett yalnız eski mlmartyl göstermek 
itibarile değil, tarihi bir mUze balln.. 
de olınalarllo ıle fazladır. 

Fa?.!tt, hel'§cytı eksantrlğlni seven 
İngilizler bu ııatolara hayali bir kıy. 
met verirler ve oralarda eskiden ya. 

ısıyanların ruhu gelir, dolaşır diye dU.. 
§UnUrıer. HnttA, eski krallann hayal. 
lerlni görmek içln, gocelerl gidip bu 
§&tolarda uyuyanlar vardrr. 

Şüphesiz kf, akrt.ııarında bu fikir oı.. 
duğu !çin, pek tabll olarak, rUyaln. 
nnda. o bekledikleri kralı da görürler, 
fakat, hurafelere fıızla itıkat eden 
İngilizler bunlan hakikaten klU'lıJa
nna çıkan krallann hayalleri za.nne. 
dlyorlıırdı; o da hşka ... 

"H'.ıyaletll., gatoıardan en meııhuru 
Cavdor §&tosudur. Burada Macbetb 
Duncam ö1dtirmUgtUr. Bu p.toda, 
Macbeth ve Dudcanı g1Srmok için ka. 
ıanıar, geceleyin §alonun dehllzlerin
de sl!Alıla.nn §&kırtısmı cluyduklarmı 
söylemektedirler... İçlerinde Mac
betbi görenler de vardır. 

Harpten evvel 1ngııt: gazetelerinde 
§Öyle bir serlevha g6rillmn§tU. 

"Bir hayalet yandı! 
"York düşesinin dedeal,, Sommer. 

set Housedaki yangmda, bina ile ~ 
ra.ber kül olmuıtur.,, 

Bu kadar garip bir baglık kaqıam.. 
da hayret etmemek kabil değil. çıın.. 
kU, bunun alay olsun diye yazıldığı 

belli olmakla beraber, bu· alayın nı. 
çin yapıldığı merak olunur. 

Bunun sebebi' de §Uydu: 
Somnıerset Housc ötedcnberi York 

alles!DiDdir. Prensesestn d~desi bun. 
dan senelerce evvel ölmll§tUr. 

Fakat, şatoya her zaman hayale
tin g.aldlği söyleniyordu. 
Şatonun yanması ile artık ne ha

yalet msanlan meşgul edecek, ne de 
insantsr ,göreceğiz diye onu rahat.. 
sız edeceklerdi. Bu sureUe. hayalet 
ortadan kalkmış bulunuyordu. 

Fakat. dedelerinin hayaletln1 gör. 
meden edemlyen York ailesi belki şlm 
dl onu ba.şka bir §&toya yerle§tirmek. 
te de geciluniyecekler.dir? . .., 

gemi o derece çok sallanıyor 
du ki, kıç taraf mütemadi
yen ıu içinde kaldı. Askerle-
rin çoğunu deniz tuttu. Na. 
aıl tutmasın! En çok müte. 
easir olanlar, denize yabancı 
olan Avusturyalı clağ - av
cılarıydı. 

Gece uyuyabildim. Lakin 
geminin yalpası sabaha kar 
f J gittikçe artmııtı. Dar ge -
çit ve koridorlarda, duvarla. 
ra çarpılarak ilerliyebiliyor -

Denizi allak bullak eden 
rüzgir bütün gün §İddetle 
esti. üzgir sulan sanki yar. 
mak, denizin dibini görmek 
i;tiyordu. Çoğumuz lıöcreJeri 
mize çekilmiş, muztarip 
çehrelerle hamakta yatıyor
duk. Garip bir tesadüf eseri 
olarak beni deniz tutmamış-

Geminin bacasına yapışır. 
casına, torpil kovanlarının 
üstündeydik. Deniz tutması. 
na istidadımfz o1sa}'dı hali • 
miz iharaptı, Zira bir gemi
nin yükseğine çıktıkça sallan 
tr sahası genişler, Vaziye'c: 
böyle iken kaputlarımıza sa
rılmış. başlıklarımızı kulak. 
lanmıza kadar çekmiştik. 

(Devamı var) 

SANAT ALEMiNDE 

Paderevs • 
ıgnace 

• 
ı 

Polonyalı bestekar ve sabık IJlll------------• ka:bul etmezdi? Hatta bunu Vil • 
devlet adamı ~-AAe Paderevski • son bile reddedemedi. 1917 sene .. 

.Löua,.\; Asrın kaybettiği büyük "'· 
nin ölüınUnU. ajans telgra.flan bir sinin ilk günleri için görüşmeleri. 
müddet evvel bildi.rdile:r. Dünyada. natkm ve dahi ncuıl yll§adt kararl.a§mıştı. Paderevski o kadar 
umumi bir teessür uyandıran bu na.ıl öldü? tesirli, o kadar uyanık, o kadar 
ölünün ha.yatı dikkatle okunma.ya güzel konuştu 'ki, Ameriknıı reisi. 
değer bir meçzudur. Bu sanatkar cumhuru Vilson yazı odasına gir .. 
bundr.ıı beş sene evvel de konser d.iği zaman derhal makinesini aldı 

- Paderevski tesadüfen piya .. 
vermek üzere Amerikaya gitmiş, ve bloknotu üzerine şu c"im.leyi 

no çalan bir d.8.hidir .. 
ora.da hastalanml§, konserlerini yazdı: 

Demişti. 
veremeden döndüğfuıü y.ine o az• "Unut.mamalıdır kl, Polonya da. 
ma.n da. ajanslar bildiındişler ve Bu büyük Polonyalıya bakmak, ima müstakil kalacaktır ve kendi. 
kendisin.in tsviı;rede'ki mallklnesi- yahut da onu söz söylerken, fran. sine denizde bir mahreç lazmı • 
ne çekilerek 3stiraha.t edeceğini i. sızca., İngilizce veya Lehçe bir nu. dır.,, 
llve etmişlerdi. tule irat ederken dinlemek onun Bu formülü sulh anlaşmasına 

Paderevskl ~ok genç yaştayken diğer musiklşiııaSiardan ne kadar esas olan on dört noktada da 
bile muvaffak olmuş ve bu mu • farklı olduğunu anlamağa kafidir. ayni şekilde kullanılmıştı. 
vaffakıyeti günden güne şöhret Musiki tarilıhı.ln kaydettiği sa. Paderevsklnin hayatında yer 
haline gelmiş olan sanatlirlardan natklrlarda kendilerini yalnızca etmiş olan bir tek manzara vardı: 
dır. musikiye kaptırmış ve hayata ço. Memleketi, Polonya.. Polonyanm 

Bundan elli beş sene evvel ka.- cuk gözleriyle bakan bir hal var- kuvvetli ve güzef manzarası onun 
dar Paderevski Paıiste ~ sa.- dır.' Halbuki Paderevski en mühim sanatkar ruhundn bir kat daha 
tonunda ilk resitalini vermişti. siyasi mevzuları münakaşa ve mu- mükemmelleşiyor ve kıymetli bes 
Salon kalebalılr değildi. Fa.kat bu hakeme edebilecek bir kafaya ma tekfırı her yerde takip ediyordu. 
kon.serinde bile nazarı dik.kati cel. IikU. Onda bu bilyük vatan sevgisi-
beden genç piyanist derhal an • ne müsavi ve muvazi olarak, sev. 

ntlNYA l\IUVACEBESLVDE 
gaje edilerek senfonik konserler. gili memlekeUle uzun milddı: t uğ. 
den birinde çalmış ve herkesin tak POLONYA....VIX AVUKATI ra.şmış Alınan ve Ruslara knrşt da 

dirini kazanarak bir gün içinde nefret hisleri vardı. 
meşhur olmuştu. Fakat o zamana Onun mcvkü çok basit bir for. \ 'ATA-SA AVDET 
gelinceye kadar bile Paderevski mül içinde hulasa oluna.bilir. Pa. 

Rusya ve Polonya vllayetlerinde derevskinin mevkii elli dört sene.. Padcrevskinln en mes'ut gün • 
da.ha on yedi yaşındayken konser- lik bir muvaffakıyetin ifadesidir. lcıinden biri yeniden hürriyet ve 
elr vermişti Bu seneler onu tarihe meşhur bir istikl8.lini ka:zanlllIŞ olan memle • 

Padcrevski Viyanalı meşhur mu bestekar ve musiki§iJ;ıas olarak ket.İlle avdet ettiği gündür. Hadi. 
sikişina.s Eleschetizky'nin talebe.. geçirdi. Halbuki Paderevskl 1916 seter icabı memleketin tabii şefi 
!erindendir. da Polonya hesş.bma propaganda- vaziyetinde bulunan Mareşal Pil-

Yirmi yaşma geldiği zaman ar- ya başlamış, şöhretinden istifade sudsk.i kendisinden başvekillik ve 
tık meşhur olmuştu bile, herkes ederek birçok konferanslar ver • hariciye vekilliğini kabul etmesini 
ona ikinci Şopen diyordu. Saint miş, devlet adamla.rma tesir et • rica etti. Bu vazfe ile memleketl
Sa.euis ondan ba.hsdcrken bay • mişti. 
ranlığmI gizijyemeıniş; ..1 Paderevskl gil:>i Pir adamı kim ( Lııtfen sayfayı çeviriniz), 
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NorvC9 kralı Halrotl 

Lodranm tahtlarmı kaybeden 
kr::ıllamı iltica ettiği bir §ehir oı_ 

duğu 1935 scnesindenberi söylen.. 
mektedir. Fakat son seneler zer
fmda ya.nl 1939 nal'bindenben Lon· 
draya. yalnızca krıılla.r değil, birçok 

hilkfimetler de iltica etmlşt.ir. 
Hıı.len Londrnda memleketleri i 

gal cdildit"i luı.kle hrut>e devam ka_ 
:mnndn bulunan altı hükflmet va· 
dır. Bu altı mcer\l lhiikfmıetten ma· 
ada başta general dö Gol idaresin.. 
dekı Fransız milli lıxımltcst olmak 

üzere, DanhnnTknhla.rm, Romen· 
Icrin ve Avusturynlılarm tetk:ll eL 
tikleri ve memleketJetinin bugtlnldi 
vazi,yetlerlni kabul etm.iyen mHIJ 
komiteler do mevcuttur. 

Yukanda mevzuu beblolan altı 
hlikfimetten başka, dört devlet 
reisi de bizzat Londrada bulunmak· 

ta ve hUlrlımetlenlc stlc temam 

mııhafnuı etme.ktcdlrler. Bunlar 
Holandn, NorveÇ, Polonya ve Çe_ 

koolovakya devlet reisleri, yani 
smı:sile kraliçe Vilhehnhıa. kral 
Hakon, reıs.icumlıur Roçldevb;; ve 
Beneş'd•r. Belçika krnlına gelince, 
kcndfai memleketinde kalmıştır. 

Son gelen haberlere nazaran 
kral Leopold bir harp cslrl muame· 
lesi görml'.'ktedir. Lnksemburg 
grandw em pr Meg Şa.rlot da 90-

cuklarile bru-abm- Amen'lca.ya git· 
ıniştir_ 

!feı· ne baha.sına olursa olsun 
duşmanı memleketten kCMDıya. az· 
mebni bulunan bu dört deylet re.. 

ne hadim olabileceğini takdir eden 
büyük sanat.kft.r bir mllddet sonrn 

bir heyetin b~md:ı. olmak Uzere 
Parise geldi, sulh kon~n de 
vam ettiği müddetçe Parisln Rivo. 
11 caddesinde küçük bir otelde o. 
turdu. 

Lchıstnn hnziııesinden :maq al.. 
mayı reddeden PadorevSki bu va. 
zifcsl eşna.snı.da servetinin mühbıı 
bir kısmını heyet içfn aarf etmlı • 
tir. 

Padercvsklnin remnJ vulfe&i 

p k uzun sUrmedl. 1921 eene&in -
den itibaren tekrar mııeiki hayatı. 
na dondiı. 

BUyUk ea.natklr Ma.reeal Pil .. 
sudskl gibi çok mü tebakkim bir 
§Cflc uzun müddet birlikte çalıta
mıyacak ka.dar mağrur ve ıstiıklll
llnc dil{lkündü. 

PAl>KR't~VSKt'JN SANAT 

llAYA'l'I 
Padt!l"Cvaln musiki hayatına dö. 

ndnce yeniden Pari8e geldi. ı 921 
senesindeki bu seyıı.tali Bolşevik.. 
lPnn Polonynyı istilA edip, Var • 

eovayı mUşkill vaziyete düşürdük
lPri tarihe mU;ındiftir. 
Pad~cvskinin Pariste olduğu • 

nu hı:ı.ber alan gıızotooiler bu es. 
ki !başvekil ve muhterem vatan • 
perverin fikirlerine milracıuıt et• 
mlşlerdi. 

Polonyalı mareşal Pilsudskl çok 

kıymetli hareketlerle Bo!ı;ıevikler 

kaıı}JSllldıı muvaffak ouyordu. 
Paderc'\-ski o tarihte menıleke. 

tinin istikbali hakkında şunları 

soylemlştl: 

- Cesareti kıracak hiçbir hal 
yoktur. YenKlen dünyaya gelc>n 
Polonya öldürülemez. 'Bu kadar ll· 
mitlerle dolu olan bır rüya dcrha 1 
kaybolmnz. Bıakıs hakikat olur. 
Göreceksiniz, her . on ue gUnd\! 
yo una gırec ktir. Beni asıl uzen 
m le Varşovada bulunma} ıp. bu 

rada olwrumdur. 
Büvük bir vatanpn'Ver ve kn • 

metli bir 98l1Atkfı.r olan Pade • 

HA B E R-~-~ 

Londrada 
ac hOkQ-

me var? 
Bir Avrupa 
mingatörüne 

benzeyen Lon
drada, bir çok 

hükumetler 
ingilterenin 

zaferini 
bekliyor 

.isi hilkflmetlerile sıkı temaslarda 
bulunmakta ve bu hükumetler de 
ellerinde kalan kara, deniz ve ha· 
va kuvvetlerini idare etmektedir_ 

ler. 
Bu hilkUınetlerln vekilleri, batı· 

vekilleri bayaUarmı tehlikeye ko_ 
yarak dilşmanm eline dllşmelrten 

kurtulınU§lar ve kaç:mzya muvaf· 
fak olmuşlardır. MC8CIA buıllal'da.n 
HOilanda başveklll profeeör Ger_ 
brandi bugün de Londrada harpten 

evvelki kabinesini tamamen top· 
lamı§ ve bu kabinen! n bafma geç_ 

~ bulunmaktadır. 

Ha.tniarda Olduğu gibl Polonya 
başvekili general Sikoın;ki mcmle· 
ketinin dllşman çizmesi altında kal 

nıasmı müteakip hükümct erkanm· 
dan bazısile birlikte Fransa.ya gel· 
mlye ve hlildbnctin1 yeniden kur_ 
ııuya muvaffak Olmuştu. General 
SilrorBkinbı idaretdndeki Leh hll_ 

kümetl Fransız - Alman mUtare_ 
kesine kadar Anjerde kaldı ve bi_ 

lilbare general ve arkadaşları Frıln 
satlan lngilt.ereye geçaniye muvaf. 
fak oldular. Mösyö Niga.ravald ta. 
rafından idnre olunan Norveç ka. 
bin-1 lı!lla vUl.ıret. a.y:nı olmu.tur 

Belçika kabinesine gelince, <bunla!"" 
dan harp sırasında ınevkil iktidar_ 
da bulunanlardan baztlan ilk plAn· 
da 1ngiltereye geçn\if*'· Bunlar 
Möeyö Gut ile M&5yli Vleşuvercıtr. 

Son zamanlarda Belçika başveklli 

Pierlo Jle hariciye namı Spak da 
l.ondraya geçmişlerdir. 

Mösyö Plerlo ile Mö.tıyö Spakm 
lngiltereye kaçmaları tnmamilC' 
maceralı olmuştur. Anlaşıldığına 

göre Belçika başvekili ile hariciye 
nazın, kamyonlarla ve e§ya san. 
dıkları içinde gizlenmiş olarak 
l<""ransayı geçmişler ve yirmi saat 
!'\tiren bu ı;ekilde tahanımlilsilz bir 
\ olculuktan sonra l'nınsadan ts_ 
panyaya gesen bir yUk gibı Liz· 
hona gelmiye muvaffak olmuşlar 
''e omdan da İngiltcreye ge<_;mlş_ 
lerdir. 

BUyUk Britanya hükUıncti yuka· 
ı ıda isimleri yazılı altı hük{imeti 
resmen ta.nım13 olduğundan bunla.. 
rm meşru bir statüye bağlanma_ 

lan icap et.nılı ve müttefik kuv· 
vetlçr nnlaşmasr bir kanun hükmü. 
ne girerek lbu hilkümeUere mlllet_ 

lerini idare hakkı verilmiştir. Bu
giln hukukan yukarıda ismi geçen 
hiikilmetler tebaalarını sHnh altı_ 

na nhnak, ordular teşkil etmek, 
müstemloke varlrklarmdan istifa. 
de etmek haklarına maliktirler. 

İngiltere hUkfimetf bu hilkfimet· 
leri tanmıakla Almanyarun işgal 

etmiş olduğu bu memleketleri ta_ 
nrmadığım ve halen Londrada bu. 
hınan meşr(ı hUkiı.metıe mUnasc· 
batmı devam ettlmıek1e olduğunu 
da blldinncl< tedir. Bu anlaşma 

mvecut olduğuna göre İngiltere 

T.aferden sonra yeni Avrupa harL 
tasını yaparken bu memleketlerin 
istiklallerini de iade ettirecektir. 

Bu altı hUkfunetten maada Da. 
ma.rkalılarm, Rumenlerin ve A vus 
turyalılarm t~ etıtikleri üç milli 
komite aynı statnden istifade ede
rncmoktedlrler. Çilnkil İngiltere 

hüklimeti her ne kadar bu ~ milli 
komite~i de kabul cdiyorea da bun 
!art birer meşr{i hUkfunet sayma_ 

maktadır. Fnı.nsız milli komitesine 

gelince ıbu komit<' de herııe kadar 
1' .. ransız arzl1ftunu tam manasHe 
temsil edemiyorsa da lngiltere ya· 
nrnda harp eden hür I•'ranaızlar ve 
onlarm tefkll ettJklerl general dö 
G01 mmı ~ m~ 

Fransanm nüvesi olarak kabul o_· 

hmmaktadtr. 

~IÜTTEFtKl.JtJRtN MÜŞT1'1RtJK 
1 I.ıERt 

Gazotclerde, ajans habcıleri 

revs'ld harpten sonrn Pariste QOk ' arasında sık sık müttefiklerin · _ 
bUyUk bir hUrmetle karşılanmıştı. birliğinden, hUr Fransızların, Po· 
Pndnrewki ilk kon.seıini Şatele ti- lonyahlann. Hollandalıların, Çekle 

•rosunda veriyordu. Salon Jeba.. rln ve Nol'VeÇliJerfn kazandıkları 
ıeb doluydu. Başta reisicumhur muvaffaklyetıerden bahsolundu. 
olmak Uzcrc daha blrçok krymet- ğunu gorüyonız. 

11 phslyetlor nıwı.n dikkate çar. 
pıyonlu. 

Padere-ı ki siyah redingotu ile 
sahnede görünüp, kendisine has 
asil tavn ile halkı aelimladığı za .. 
man. başla reisicumhur olmak U -
zere biltiin 8alonu dolduran halk 

ayağn kalkmış ve daha birkaç ny 
evvel memleketinin 1stiklfıli tçın 

çetin mUcadelcler atlatmış olan 
bu büyUk vatanperveri hUnnetle 
selii.ınlannştı. 

Bunu mUteakip Paderevski A _ 

merikada çok bUyUk turneler yap. 
tı. Bu turnolorin birinde aekaen 

konser verdL Gerçi salonlu vagon.. 
da h r tUrlU konfor tamamdı, 

bir yatak odası, bir salonu ve btr 
paMiyonu \'aJ"dı, Bilhassa salo • 
nundaki bir kUçük piyano ile içi 

her türlü nefis şarap ve llkörJer 

le dolu bir dolabı bUyU.k bir busu. 
siyet tcskil ediyordu. Dahi ,sanat
kar bir gecede 7 bin dolar kaza
ınyordu. l<"'akat ne bu konfor, ne 
'dı> hürmet, ne de bu servet 80 
ııehlrde konser vc>rmPnin yorgun. 
luğunu bertaraf edemez, bu daimi 
mcşekkatle hlçblt vücut katlana. 
mıızdı. Bunn rağmen Paderevski 
bu mUşklU va7jfesini son günlere 
kndar başardı. 

P dercvsklnfn bundan sonnıkl 

hnyatmı biliyol'Sunuz. Memleketi 
yeniden lstlklAlini kaybetmi§ bir 
haldedir ve o, ölilmü günUne ka.. 

Bu münasebetle memleketlerin· 
den kaçmış olan milliy tpcrvcrle. 
rin İnglltereyc ya.pmnkta oldukları 
ynrdnnlan çabucak gözönı.inden 

geÇirmek her halde faydalı olur. 
Norveçliler İngiltere yanında 

harbe devama karar verince Ug 
milyon ton hacmindeki ticaret ge· 
mllerlni de İngiliz deniz ticaret 
filosuna. katWa.r ve bu şekilde bti
yük Britanya için hayati bir ebem· 
miyetı haiz bulunan deniz Ucarct 
filosunu fevkalide kuvvetlendirdi_ 

ler. Hollandah1ar ve Be1çıkalılar 

mil§terek gayenin tahakl<u.ku için 
haroe devama karar verince, ha.ı • 
bin devam ettirilmesini faydalı ola 
bilecek birçok zenghıllkl&re malik 
bulunan .Felemenk HlndlsUnı ve 
Belçika Kongosu gıbi müstemleke_ 

leıini mUşt~rek gayenin tahakku
ku için ortava koydular. 

Polonyalıl ır Fı-aruıız rnağlubiye_ 

tinde fkf fırka Mkerlerini Jngiltc· 
reye geçimıiye muvaffak olmu§

lnrdı, Bu kuvvetler ve bütiln dün· 
yaca mükemmel evsafta olduklan 
teslim olunan Polon~·alı pilotlar 
bugün fnglliz kuvvetleri yanında 

lınrbctmcktc ve çok bllylık hiı_ 

metler görmektedirler. Bunlardan 

maada yakın şarkta bııçok Polon· 
yalı alaylar mevcuttur. Nihayet 

Polonvnnın ) ardrrnını tamamlamak 
ıcin harp !!Irasında denize açılıp 

mağlubİ\ cttE"n sonra da harb de. 
dar da vlne, vatanı ıçin c:alı tı. ,·ama knrar verPn birkac:; Polom·a 
Parlstc bulundu. Didindi. ı::on harp gemi! ınln İngiltere yanında 
l!linlerde de Amerlkaya ge<'mişti. mü<' ıdc>lcye devanı etmekte oldu· 

Hıc:; şUphe yok ki Paderevskı ğunu v~ general Sikoı skinin Po. 
dnuyanın en meşhur fakat ı?n bet- lonya milli bankasının biltiln altın· 

baht sanatkiırıdır. Gözl .. ı .. ı müs ln.rrnı kaçırnblldiğ nj ka)dPdClitn. 

t kil bir \•atan topıağ:ııda kaııı~ 9, I Çl'.'k oı duııuna gr>llnce, tcıı<'kkUl 

madığı ı~ln... etmek fü~crc olduğu anlaşılmakla. 

Felenıt>.nk kmllçesl Vilhclınlna 

rlır. Bir ajaııs haberi geçenlerde 
Çörçilin Çek orousunu tefti: et.mi~ 

olduğunu bildirmekte idi. 
Hiir Fransız kuvveUerine gelin· 

cc, bunların muzafferiyetleri, gös.. 
t.erdikleıi ıgayreUer hala herkesin 
hatıruıdadır. Bugün de Suriye se· 
ferini y&pan hür FTaruıız kuvveL 
leri me~ezt Afrikada bir Okyanus 
tnn diğer Okyanusa kadar uzıyan 
büyült bir saha dahilinde ınUkem
mel bir mukavemet kurmuşlardır. 
General dö Gol ve general Kartu 
idaresindeki hUr Fransız kuvveL 
lerinin Libya harekatı, MeTZu.k, 
Kufra ve merkezi Afrika muza!!~ 
riyetleri henUz hatm:lan sıkmamış 
ve hür Fran8ızlar bu gayretlcrile 
muhakkak ki İngiltereyc çok f&y_ 

dalı olmuelardır. 

General dö Gol ve general Kar_ 
tunun gayretlerinden bahseder· 
ken merkezi Mrikada hiir Fransız· 
larm kumandanı miralay Lsmıino
dan bahftetmemek haksızlık olUT. 

lngilterenin müttefiklerinden 
bahsederken uzak şarkta çok mü. 
him vazüe gören Hollanda deniz 
kuvvetlerini ihmal etmek doğru 

olmaz. Bu kuvvetler üç kruvazör, 

birçok destroyer. gambot, denizal· 
tı ve mayn gcmisindt>.n mürekkep. 

tfr. 
m iztt rıınaye ~ 

harıbin son kurl>anlan Yugoslavya 
ve Yunani8tanm da İngiltere ya· 
nında zaferi beklediğini kaydeL 
mdk doğru olur. Bugiln için bUtun 
Avrupa. • harbe girmiyen memle· 
ketler hariç· 1ngnterenln yanında 
demok:rnsllerin zaferini ve yirmi 
asrrlrk medeniyetlerinin kurtarıl. 

masını beklemektedir. 
Bir 1ngil.i% devlet adamının söy· 

lediği gibi l.ondra bugUıı küçlik bir 
Avrupa miııyatUri halindedir. 

Merak! ı şeyler .-
Abluka 
kelimesi 

nereden gelir 
1939 harbi lbaşladığmdanbcrı 

abluka lreli.tnesini her gün bir 
<:Ok kere işitiyoruz. 
lngiltere Almanyaya yaptığı ab
lukayı devam ettirerek harbi 
kazanacağa inanıyor, Almanya. 
da bir yandan Britanya ndac:.ını 
a.bluka etmğe çalışırken. diğer 
taraitan da lngiltercnin iktısadi 
abluka mm tesirinden kurtul
mak içın cenuba şarkn hücum 
ediyor. 

Son iki sene zarfında b:.ı kadar 
c:ok mevzuubahsolan abluka ke
limesi acaba nerdcn gclmekte ve 
ne mana ifade etmektedir? 

Abluka (blocus> kelimesi al· 
manca Blockhaus dan gelir. Bloc
haus ismi harplerde müdafaa i
çin alelade. tahtadan mamul ve 
si.ıratle yapılan kalelere verilen 
isimdi .. 

Abluka (blocus) kelime..,i 
Fransız lisanına ilk defa onaltU'I. 
cı asırda girdi. Pakat Fransız 
abluka kelimesini tahta kaleler 
i<;in değil. bir şehri bir limanı. 
mti • hkem bir mevkii kuşatmak 
için kullnmyorlardı. 

Abluka (blous) kelimesinın 
karşılığım bizim tarihimizde, 
muhasara olarak bulunız. 

Muhasara veya bir düsman 
kuvvetini veya şehrini veya kn-

(Gazetemızln blrlncl ııayfllllJJlda 

ba<Jlık yanmdakl tarih çcrte\ıeııl ku.. 
ponuyla birlikte gilndcrllcc.-ok) 
l•~\'LE.NME TEKLll".LERI, İŞ ARA• 
.,"llA. tş VERME, ALlM. SATIM 
gibi ticari nuı.hlyetl ltalz olmıyıuı kil. 
çilk 114nlıır paraan; neerolunur. 

Evlenme teklilleri 

uğra§abilir. {Bayan Beky) 
mllracaat. 

• • Ltse son suufa geçmlf, F~ 
bilen ve Çalı§mak mecbUriyetiDde °" 
lan bir bayan reaml mil~ 
birinde tahalllle mOten.uılp ~ 
bir ı, anmaktadır. R1)'&&!7tlld kU~ 
li, yazısı iyidir. (Çolut.oek) reıo$fll 
mtıracaat. • ·190 

• Yıış 44, boy 166, siluet 815, teııck ~Bi!a~:·);::: ımı:~ 
kUlA.tı mütenasip ve yakıoıkh, 81hha_ 11· 
ti ve ahlakı çok iyi, evt mUkemmeleıı mezun tııg1llzce ~e u OolE dakWO ., 
mcfru§ ve levazımı tamamen mevcut len ber türlü ticari mubabera~ 
ve a.ydk geliri 250-500 llra olan ve terctımeye muktedir bir pnç it ~ 
yatılı mektebe giden çocuklnrmdan 1 yor. (Te~) rem.zlne ınUr;ı.caat. yf4I' 
başka kimsesi bulunmıyaı:ı serbest • Resmi vazU'csı ola.o orta ur"' 
meslek sahibi bir bay servet, egya ve yalnız bir kadın Oskl\d&rd• 
tahsil •e mllllyct mc~uubahs olma~ ,tıan Paşa limanı kıammd& yahut p 
eızın orta boylu, mütcnastp endamlı, dıkl!yde bir aile yanında k1rahk .,. fll 
bıraz dolgun ve beyaz vUcuUu ve iyi yasız lkl oda aramaktadır. t..ıı" 
ahlAklı 25..'30 yaşlannda gtUcl bir mektupla (Arkadaf 4.) remzine mUrt' 

caat. 
bayanla evlenmek ve doiayıs1le de Ls. 
tlycnıerln kend!.sine verllmt'k ve eon. 
ra §ahsan görüşülmek ü?.ere önce boy 
fotoğratıarlle ve herhalde iade 04rtile 
tafSiiA.tlı mektuplarını Beyoğ'lunda, 

lstikltıl caddesinde 18 numarada otu. 
ran arkadaşı avukat bay Şefike gön.. 
dermelerinl istemektedir. 216 

• Yaş 32, boy 165, slklctl 75, leşcl< 
külA.tı mütenasip ve yakI§ıklı, sesi ve 
ehlA.kı çok güzel ve şen, 8 yll§md& 
bir kızından ve lhtlye.r bir valdcııindcn 
başka kim.sesi olmıyan v~ Ankarada 
80 lira. astı man§lı maliye vckAlctJ 
ınemurlarınd:ın bulunan bir bay, ser. 
vet mcvzuubahs oımaksızm orta boy. 
lu ve tahsllll, oldukçn dolgun ve beyaz 
vücutlu ve iyi a.hlO.ldı 20-25 YR§lann,, 
da gtlzel bir bayanla evlenmek vo do 
lii.yısile ere istlycnlcrln cvvclomirde 
ve lad'! şartlle totoğra!ia mr.ktuplnn. 
nı Ankara.da, başvckAıet. Civarında 

Bozkurt mahallesinde ktlıçlı sokakta 
ı ı numarada Saôık Ünsal ev~ gön
dermelerini istemektedir • 217 

I f ve işçi arayanlar: 
• BeykoUla, iskele önllndekl daı. 

yanda gönde sekiz eaat kazıkta bek. 
UyeceJ( Uç ki11lye ihtiyaç vardır. Glln 
de 2 Ura yevmiye vcrllccektlr. Diğer 
mesai E:aatıcrlnde ağ kunıtacaklardır. 
Fatih, Kıztıı.şmda ~8 numarada bacı 

SUleyman Akarsuya. müracaat. 
• Lise son sınıftan ayrrlml§ oldukça 

daktilo bilen bir gene: iş aramaktadır. 
(R.G. '14) remzine mliracaat. 

Ru~~ ranııı~ı :Orl{~e ·nat 
ve okur 24 ya§ında bir bayan hafit ev 
l§l tezgn.h!Arlık yapablllr. Ev lşlnl ec
nebi yanmda tercih eder. (Sumer) 
rcmzlne müracaat. 

• Orta yaşlı, namuslu •e emnlyeUl, 
güzel yemci< yapmasını bilen bir ka. 
dm bir ailenin yalnız yemek ~ıerlnı 

ehven bir fiyatla yapmaya taliptir. 
Köye de gidebilir. Tarıa~ı caddcs.t 
189 ııumarada 8 Uncu katta bayan 
V.A. ya mUracıı.at. 

• Ortn tahsilli, uzun zaman yol ve 
bina ı§lcrlnde çalışmış. fen l~lerlne 
vnkıf bir genç mütcnhhlt yanında ve. 
yn l<ıvıet ışlerlnde çalışmak Uzcro 1§ 
aramakta.dır. Taşraya da gidebilir. 
l3oyoğlu İngiliz l!lt'fnrcthıı.nesı arka· 
8t1lda Cumhuriyet gazinosunda Ah. 
met Gilngör. 

• İstanbul konscrvatuan Uk direk. 
t.örU profesör Hcgcnln en muktcdlt 
talebelerinden bir l5ğretmcn piyano 
dersleri vcrmcktecUr. l<üçllklerlc do 

• Uzu.a müddet Parilte kalmıı ~ 
ye ticaret mektebtnde • • Bor~ 
tahsil görmU§ bir bayan traıı.e_., 
dakWo ve isteno dersleri ·vermektad"' 
lateno metodu beynelmileldir. TQrlCO" 
do dahil uı1 ll.8anlan yazar. ( fl .~1 

rrun:tlne mllracaat. 
• Galata.saray Li.tlelıi 8 uci aıruttll# 

kadar okumuş, gilzel .l!'ran.clc& ()1&111'• 
yazar. komıour. d.a.tctu<' da bU1r fll 
genı; yazıbane ve diğer mu ..... ~ 
az bir llcreUe l§ aramaktadır. 

• Bir üniversite mUdaYlml ~ti 
mUd<ietince çallıırnak latemektedtr. fCI 
yaz! rnalt'Jmatı iyidir. Herhangi 't11 
müessesede çalışabilir. <H.B.ııa r-"' 
zine müracaat. 

• Ortamektep muunu tT ~ 
oesap .-e daktilo lflerindea ~ 
bir genç lş ar!Ullakt&dır. GUael 81""' 
dırma oteıtnde Samiye müracaat. 

• 17 yaşmda orta tkl tahallll. ~ır 
tllo kursundan mezun. noter ~ · 
sinde 4 ay ataJ sörmU,, turkgMi ~ 
veUl bir bayarı yazıhane. ticaret~ 
ve buna benzer yerlerde d&kWo ol' 
rak veya yazı işlerinde <:ahemalı " 
tcmelttedir . (S. 126) remdDe ~ 
caat. 

• Lııtanbul Amenkan kole~ 
mezun ve Londra. Rezent enaUta.atll'0 

bltlrm~ maarif ebllyetname81Je tı!911 

6ğrctmcnllğine tayin olunmuş bir tı'
yan lngıllzce dersleri vermekted'.r. ı. 
kameq;-ihlara da gidebilir. <BbY'P 
Klera) remzıne mUracaaL 

• Jıır._yijUclt mUbcndla mektebi ~ 
ebesı uıtilae çaııomak latem~kt~ 
Her türlü ~eııap işleri, proJe ve pl&Jl 
larm temize c;ekUme!!l (flennl aıabtıtr 
Herhangi bir mlleucsenln tıeeap 1'1,. 
rln1 deruhte edebilir. ı..tae n ortl 
Mckt.eı) talebesine riyaZIY'f' derın •e 
rcb1lir {An) remzine müracut 

• ·rurkçe ve fransı:zca tlZik, kltn1' 
ve orta mektep tl\lebeai:ıe rtyasi1' 
derslert ( F. K.R.) remzine mUracaat. 

• Pt11: iyi ingıtlzce bilen ünfvet" 
site mUdavlrnl bir ~nç k11 ve erıc-' 
talebeye,milsnlt fiyatla tnglllz.ce de,.. 
lcrl verir. ı B. 40) Nınzlne mUracaııt

• lstanbulda fakir bir ailenin oK11 

mnyı ıı~vcn klmseııiz bir çocuğu k,ıl 
dislnl manevi cvlAt yapacak, yUkJll~ 
tnhsl'll"c devıınımda yardım edtCI~ 
zengin ve hayır seven bir zat ararııP 
tadır. Kend!.si dilrUat, temiz ahlt1'11 

ve karakter sahibi, çalışkan, uıtı 

zamlı, okumayı sever bir Türk c:oCıl 
ğudur. (S.S.B.) remzine milracaet• 

l~sin! ~evirerek hari<:le ~lan bii. - o 111· <• ll}lr! ı ınl.l!ıla tıa•.,, ını tııtu.>oN>un T 
tun. ırtıhatmı kesmek manasına - Hn,\ır, dcni.ı: km tutmak ı ılyonım. 

gelırdı. ı ===================================::::::~ Evvelce fl('J1idere ve kaUeı e 
tat,,.ik oluıı.nn abluka kıı:ıa bir manası. f,!aycsi. muhasara olu. memleketin beynelmılel mu~r.~r. 
zamanda denizlere de yapılmı - ıuınları t~liın olmağa meebur bt-tlerini kef'nıck ve h·• r"~ ı-· 
tır. Ancak hepimizin bildiği ka- etmek ol<lıığu halde dcnız ablu- iktısadi 'zorluklar içinde b ıra 
ra ablukasının (muhasarasının) l kasının gayesi, abluka olun.an maktır. 
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"16 - Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 
~ ~iktaea geldik beybaba 

aiittu 
· . baba Beşikta."a niçin 
~ bile unutmuştu. 
~eh kendine o kadar gerile. 

saklıdır. Diye şakalru tı ve ilave 
etti: 

- Aman mirim. yoruldum di
ye daha şunun §urasmda iki o
tuzuna yeni basmrn delikanhla. 
nz. Bu esnada arkalarından sert 
bir sc duyuldu. 

Bana birisi "Lutfiyi ne kadar 
zamandanberi tanıyorsun•· diye 
bir sual sorsa cevap vermek 
çok müşkül olur. Zira. Lütfi be
nim için genç kızlık hulyalarmın 
ifadesidir. Ondan ayrılacağımı 
hatırıma bile getirmiyordum: 
Lütfi hayatımı tamamlayan bir 
parçadır. 

Liseyi bitirdim. Hayatta yürü. 
yeceğim yolu çizdim. Re:,.c;am o
lacağım. Bu suretle Lutfi ile }x>. 

raber aynı yolda <laha kolay yü
rümek imkanlarını elde edece. 

- Lutfi. şu geçen gUn seninle 
V atıralar içeri-ine dalmıştı 
at>tır iskelesine doğru yü. 

lıt\• . 
'e ~ güzeldi. Deniz sakindi. 

n k' 8ıra dizilmiş kömür 
·'ilk ayıklardan bir sürü çoluk 
· eı- del\İ7.e atrlryorlardı. lş. 
~i ate insanların tercddisi :e giinünU geçirecek ve 
~ k ~rtleşecek bir arkada 

1 
ar.'}'ordu. Ak1ına, Osman 
~tnde Arnavutköyünde 

\> bir meslek arkadaşı gel. 
• t henıen bir sandala bine-

'J,,ı:.._ 
~~· ağtr Arnavutköyüne 
~llın dedi. 

il bcv. tekaüt oldu.ktnn 
)aı Arna~tköyünde küçük 
~ aatın alarak kendi ba.şı. 
t""~ yaşamağa başlamış
~ evde hemen hi~ otur. 

ııaı~lüthiş balık meraklısıy. 
l:ıre hazan sabahlara kadar 
~:avına çıktığı olurdu. 

11 baba tahmin ettiği gibi 
ınr evde değil. balık av. 

tıı Amavutkoy koyunda 

~n bey. RUştü l\>abarı gö
' llek çok sevindi. 

.:an mirim soğuk su 
fıl k su mu .. Sizi gören hacı 

il!' h0ca mı olur? .. diye si. 
~ek ve bir yandan da ol
tıi:~Qlllayarak: 

, ~Y:uttm ya rya gidelim 

'\'~k .. Azizim. Ben catı al. 
. Jr~lle doldurmağa ~gelmc

a\'a. almak lçin sabahleyin 
Yollara dfü;tüm l!Jıaksa-

~ razja oltan varsa bir ta. 
~ "it de bana ver biz. gittiği 
ı k.ıın olan insanlarlan de. 
·~endi azrğımızı kendimiz 

l~i ı, kendimiz yeriz .. 
. arkadaş bir zaman eski 
~ tı yadiylc zevklendiler 
)11 Uler. Eğlendiler. Vakit bir 

, irfemişti Karınları acık
~t h· ahya dönelim dediler 

1'~ ikisi birden hay,rctle 
~nln ~1izlerine baktılar. 

~~ lara dü milşüz!. 
tn küreklere sarıldılar. 

~ ıı kurtulmak için olanca 
,l~le kürek çekiyorlardı. 

Q baba· 
>ıı . 
~~ış yaşında yenilecek 
~I bu mirim dedi. 
~ bey daha idmanlı gö. 

JL~ . 
~um şuhane edasına 

· Saf asında bir gizli ccf a 

~-il L - • R .. t . 
~·ttt QCY, yegenı us emı 
b '· ~i' 

- Sandal dur! 
Gayri ihtiyari kürekleri bıra. 

karak sesin geldiği tarafa bak· 
tılar. 

Çifte kUrek bir sandal üı.erle
rine doğru süra'tle e:eliyordu. 

Ortada sandalı durdurmak i. 
çın hiç bir sebep yoktu. Tekrar 
küreklere davranmışlardı ki ar. 
knlarmdan gelen sandallardan 
aynı kumanda tekrar edildi. 

- Sandal dur! .. 
Osman bey söylendi. 

- Ve minelgraip. Bu da nesi. 
Ne diye durar.akmrşız?!. 

Bu zamana kadarda. sandal 
arkalarından y~tişmişti. 

İç.inle bir İngiliz polisiyle iki 
Türk memuru vardı. Memurlar. 
dan biri kayığa ranpa ettikten 
sonra rordu: 

ereden geliyorsunuz? 
- vlanıyorduk. 

Bir kağıt kalem çıkarttı. 
- Ikametgfilıınızı ve hüviye• 

tinizi söyleyiniz dedi. 
RUştü baba memura: 
- Affedersiniz oğlum dedi. 

Hüviyetimizi niçin soruyorsu· 
nuz? Görüyorsunuz ki deni2.1e a. 
çllmış balık tutuyor ve eğlen.i. 
yoruz. Yoksa avlaıunak yasak 
mıdır. Hani böyle bir karar var. 
sa. Bundan da haberimiz yok • 

"Kusura >:ikfüaym. Kanuna 
karşı gelecek değiliz ya. 

Bir daha avlanmayız? 
- Bize ders verme moruk: Ne 

reden geliyorsunuz? Onu söyle. 
- Avlanıyorduk dedik a .. 
- Ta'bancauız var mı? .• 
Osman bey: 
- Ne münasebet efendim. Ta. 

bancayla bıçakla ne işimiz var 
ki.. dedi. Jt"akat. Rüştü baba da. 
yanamadı: 

-Olsa ne çrkar evlat. Bizden 
ne zarar gelir? 

- Vay! demek yanında taban. 
ca var ha. 

Ve bir şey bulmuş gibi arka. 
sındaki memura dönerek: 

- Ben demedim mi bu sandal
dan şüphe ediyorum diye .. 

- Sizi krakola götüreceğiz. 
İfadenizi orada verirsiniz. 

Rliştii baba; tekrar söylenmek 
istedi. Osman efendi müdahale 
etti: 

- Canım efendim. Ne üzülür 
durursun. Yaralı değiliz ki go. 
cunalım. Çiy yemedik ki kamı. 
mız ağrısın. Aldırma. 

( Deuamı rnr) 

Bu sırada Rüstem padita
hın ~adırına gelmi§'t;. 

Yıldırım, Rüstemi görün • 
ce sordu: 

Çocukluğumuzun ilk ~tinlerin. 
denberi. mektep sıralarında ol. 
duğu gibi, aile toplantılarında da 
çocukça sevinçlerimizi ve çocuk
ça elemlerimizi paylaşıyorduk. 
Ailelerimizde komşuydu ve sık 
ık bize gelip giderlerdi. Gerek ar. 

nemle babam. gerekse Lütfinin 
annesi ve baba ı aramızda do. 
ğan Ye büyüyen arkadaşlıktaı. 
memnun oluyorlardı. 

Babam ölünce, tanınmış bir 
avukat olan Lutfinin babası aile
mizin mira.-; işleriyle meşgul ol· 
du ve kederinden her şeyi unut. 
muş olan zavallı annemi müşkli. 
!attan kurtardı. 

Günler, seneler geçti. Bir mes. 
lek sahibi olmamı istiyen annem 
beni liseye gönderdi. LOtfi ben. 
den iki sınıf yukarıdaydı. Deli
kanlı daha tahsilini lbitirmeden 
istikbaline dair bin bir hulya ku. 
ruyordu. Lutfi mimar olmak e
melindedir. 

Lfıtfinin kitapları, defterleri 
ve resimleri, planlarla doludur. 
Beraber gezinirken yapılmak ü. 
zere olan bir ev görür görmez 
derhal durur, u talann yaptığı 
işlerle alakadar olur, uzun uzun 
fikirler söylerdi. Onun izahatın. 
dan hazan hiç bir şey anlamaz. 
dım, ·o vakit Liltfi nazarımda 

dünyanın en yüksek lbir san'at. 
kA.n olara.k yfikselir vo bu kadar 
bUyük lbirisile arkadaş olmaktan 
derin bir grur duyardım. 

Liseyi bitirdiğim yıl, Bostan. 
cıya ta.şınmrştık. Ya:.a ora.da ge. 
<;irecektik. Lutf inin ailesi de be
raberdi. Orada sayfiyeye gelmiş 
bir çok gençlerle tanıştım. Bun. 
lardan birisi Vecihe lbir gün 
bana: 

- Yamı. dedi, bi~ -erken erken 
balığa çıkıyoruz. Seıı de baralıer 
ı;,• lir misin? • 

- Bu davete teşekicü~ ederim 
Memnuniyetle geHrim. Fakat 
şimdiye kadar hiç balığa Ç1krna. 
dığını itiraf edeyim. · 
Neş'em beni bütün arkadaşla. 

rıma sevdırmişti. Vecihe: 
- Maksat eğlenceden ibaret 

olunca acemiliğin zararı yok, de. 
di. Yarın sen bulwımazsan bu 
eğlence çok neşesiz olur. 

Sonra durdu· ,.e ı,irdenLıre. 
- Sahi, de<li. Sen :ıiçin bu ka .. 

dar r.ı· .... elisin? 
- :\"eden neş'eli olmayayım' 

Etrafımdaki insanlar banı can
dan seviyorlar. Bugün güzel, ya. 
rın bu~nden daha parlak-

beraber· gördüğüm delikanlı 
mı'! 

- Evet. .. Lutfı benim çocuk. 
1uk Erkadaşımdır. 

- İsterseniz yarm o u da be. 
racer alınız. 

O günden sonrn Vıcihe ile can. 
dan arkadaş ol.iuk. Ufıtk tefek. 
kwnral bir kız olan Vt>cihc çok 
zeki. çok sevimli bir aradaştı. 
ramızda doğan arkadaşlık. yal 

nız bir tatil süren kısa bir dosı. 
hık değildi. 

tstanbula dönünce yeniden İll 
!erimize başladık. 

Re im kursları çok hoşuma gi. 
diyor ve beni Liıtfiyeıyaklaştırı
yordu. Şimdi onun bana verdiğı 
izahatı, cizdiğ'i planları, yaptığı 
projeleri daha iyi anlayordum. 

- Göreceksin Güzin. ne gü. 
rel şeyler yapacağım. Göklere 
kadar yükselen daracık binalar 
yerine pencereleri geniş ışık ve 
hava içinde yüzen binalar, hepsi. 
nin birer bahçesi olacak. Çocuk. 
!arın neş'e ile oynayacakları bir 
bahçe ... Hele bir defa diplomamı 
alayım. Seninle beraber başka 
memleketlere de gider. Oradaki 
binaları da tetkik ederiz. 

Lutfi, bu mevzuda konuşmağa 
başladımı ı:ıaatlerce söylerdi. o. 
nun istikbaline ait her tasavvura 
beni .karıştrnmasr hoşuma gider, 
onu zevkle heyecanla dinlerdim. 

Resim kurslarına devAm edeı:. 
ken Sabiha isminde bir talebe ile 
de tam~tım. Sabiha çok boyalı, 
çok şık giyinen bir kadındı. Mü • 
balağalı tuvaletleriyle çabuk na. 
zarı dikkati celbetti. Fakat hay. 
ret dakikaları geçtikten .sonra 
buna da alışıldı. Fakat Sabiharun 
etrafınc~a biraz çekinmeden, bi. 
t'a7..da lakaydiden doğan garip 
bir hava belirdi. Kimse bu çok 
boyalı kızla arkadaş olmak is. 
temi yordu. 

Bu yalnızlıktan gruru kınlan 
Sabihn yavaş yavaş bana yana. 
şıyor, benimle arkada§ olmak is
tiyordu. 

LOtfi ile akademiden her gün 
bera'ber çıkardık. Ekseriya. Lütfi 
akşama kadar bizde kalır ve lbiz 
de yemek yer. Li'ıtfi ile beraber 
ne tatlı geceler geçirmiştik. An. 
nem örgiisünü ürer. yahut ga..zc.. 
tesini okurken biz uzun uzun ge. 
vczeliklcr eder, geçen günü en u. 
fak hadiselerine kadar biribiri
mize anlatır. sonra beraber re
sim yapardık. 

Bir akşam akademiden ~ıkar. 
ken Liıtfiyi bulamadım. Gözle
rimle d e l i k a n 1 ı y ı aradığı. 

-~ ~en faciasını hazır
ı~ ransız !Övalyesinin 
S l'lllduğu zaman Rüs • 

h. l)k Yorgundu, ya\ıyor -
l\lit 
te~rıt paditahm çadırı · 
k~~~en, yolda şövalye. 
irı.' batını görünce, 
ı 1 tutamadı : 

- Kızıl Şövalyenin mez • 
bahaya çevirdiği değirmen -
de neler gördün?.. Anlat 
bakalım? 
Doğan Bey padisahın ya. 

nında ayakta duruyordu. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
• 70 -

ite b' . d ~· il • ızı egn men taş 
I)' altına attıran Kızıl 
..,~~ budur. Onun batını 

._ t-du? Ben ondan öc 
~i> ını. ', .. hi .. • 0 Ylendi. Nöbetçiler. 

~· · L ~,·d. 
"td •ta.ha karşı geldi . 
.:r küstah bir adam 

~ı_. ... Yletınediler, batını 
~,~ 
t\> •ıah mı emretti? 
~ıi:· Yıldırımın em-

lt vurdu onun batı 

Rüstem, padiıahı selamla. 
dıktan sonra: 

- Şevketlum, dedi, bu a. 
dam yolda pusu kurmuttu. 
Bizi yakalatınca değirmene 
g9türdü. Değirmende Türk 
akıncılarından ve köylüle
rinden birer ikişer t:sir aldık 
ları kimseleri burayz. doldur 
muşlardı. llkönce bu hain 
şövalye kızgın tişle birkaç 
kişinin gözlerini söndürdü .. 
Bunların kar,ısına geçip ta
rap içti: 
"- itte, ıizin padip.hını

zı böyle yakalryacağnn .. Tu-

zağa düşüreceğim ve bir gö. 
züniı söndüreceğim,, dedi. 

Y tldırım bu sözleri duyun 
ca fena halde hiddetlenmiş. 
ti: 

- Vay köpek vay .. Keş. 
ke bunları önce duymuş ol. 
saydım. Mel'unun gözlerini 
ben aöndürürdüm. 

Rüstem sözüne devam et. 
ti: 

- Şövalye ıarho, olmağa 
başlamıştı. Ben en geride 
duruyordum. Onde duran a. 
kmcılarımızdan bir kaç ki • 
şinin elini ayağını bağlat\:ı .. 
Ve değirmen taşlarının altı. 

na attırdı. Bunlar çok büyük 
ve ağır taşlardı. Değirmenin 
içinde otuzdan fazla taş var 
dı. Bir kaçını böylece ezdir. 
dikten ıonra, sıra bize geldi. 
ği zaman iyice sarhoş ol
muştu. Bizi de değirmen tat
larının altına attırd1, fakat 
taşların altına birer tuğla 
parçası koydurdu. Tatlar bu 
\uğlalara dayanara1< vücu
dumuzu ötekiler gibi ezmi. 
yordu. Bu işkenceye dayan
mak kabil değildi. işte bu • 
rada bu vaziyette günlerce 
kaldak. Olenler • öldü. Ben 
ve bir arkadatım yatadık. 

mı sezen arkada.cılarından birisi: 
- LQtfi. dedi. BugUn birden. 

bire hastalandı. Evine gönderdi· 
ler, giderken akşam o;,ize haber 
verme mi de rica etti. 

Meraktan sop sarı kesilmiş bir 
halde sordum. 

- Hasta mı? LCıtfi hasta mı? 
Arkadaşı bana teminat ve. 

riyordu: 
- Ağır bir şey değil ... Merak 

emeyiniz. 
Derhal Lutfinin evine k~um. 
Bana kapıyı açan arın.esi oldu: 

- Sentnisin yavrum? Kapı ça. 
lınınca oolrtor geldi sanwm. 

- LUtfinin nesi var? Ağrr bir 
hastalık mı? 

- Ne kadar heyecanlı ın Gü. 
zin. f nşaallah ~eçici bir hasta· 
lıktır. 

LQtfinin oda.S§na koştum. LQt. 
fi uyuyordu. Ses çıkannadan baş 
ucuna oturdum. Birkaç dakika 
sonra kapı bir daha çalındı. Bu 
sefer gelen doktordu. Annesiyle 
beraber içeriye girdiler . 

Doktor hastayı muayene etti. 
Reçetesini yazıp verdi, dışarrya 
çıkarken: 

- Merak edilecek bir şey de. 
ğil .diyordu .. Uç gün sonra bir 
şeyi kalmaz. Böyle sağlam YÜ· 

cuda hastalık mı dayanır? 
• Saat altıya doğru hastanın ya. 
rıından n)frıldım. Annemin beni 
merak edrceğini evde beklediğim 
düşiınerek hızlı hızlı yürürken 
birisinin beni çağırdığmı işit· 

tim. 
- Bu ne hızlı yürüyüş. Güzin. 
- Eve gidiyordum... Sabiha, 

biraz gec kaldım da ... 
~ * * * 

Liıtfi günden güne iyileşiyor-

Kurtulacağımdan emindim .. 
AllaFıa yalvanp duruyor. 
dum. Nihayet Sarıca Bey 
değirm~ne geldi, bizi kur. 
tardı. 

Yıldırım yerinden fırla. 
dı, Rüstemin alnından öpe. 
rek: 

- Fedakar çocuk! Tali. 
hin varmış ... Kurt 1ldun, de. 
di, bundan sonra 1;eni yanım 
dan ayırmıyacağım. 

Riiltem o günden itiba. 
rrn Yıldırımın üm~rası sıra. 
sında. ve yanında ~aldı. 

" " " 
~üstem, Martay: arıyor 

Rüstem, padişahııı yanın -
dan ayrıldıktan sonra, am -
casınıı! yanına geldi : 
• - Padişah hana iltif a\ 
etti. Bundan sonra yanından 
ayrmuyacağını söyledi. 

T 

du. Her gün ikındı üzeri Lütfire 
uğrayor. onunla iki saat geçiri. 
yordum Bu müddet içcrisind~ 
annesi biraz dolaşıp hav:ı alı
yordu. 

I.fıtfiye Sabiha ile baslayan 
arkadaşlığımızdan bahsettim. 
Onu evine kadar götürdüğümü 
anlattım. Bu haber adeta Lutfi. 
nin canını sıktı: 

- O kadınla ~örüşmeni iste
miyorum, Güzin. 

Bu hükme itiraz ettim: 
- İşin iç yüzUnü bilmeden 

söylüyorsun. Sabiha hiç de fena 
bir kadın değil. Sevemediği bir 
adamla evlenmek mecburiyetin. 
de kalmış. şimdi ayrı yaşayor

lar ... DUşUn bir kere ne fena bir 

vaziyet... Şimdi zavallı Sabiha, 
istediği gibi ya.~ama.k hürriyetin. 
den mahrum. azaplı günl~r geçi
riyor 

- Bu çocukça bir duşünfü~. 
Güzin ... Asıl sen haoiseleri tek 
taraflı görüyorsun. İşittiklerime 
gö,, Sabiha tasavvur ettiğin 

gibi yalnız yaşayan bir kadm 
değilmiş. 

Zavallı kadını, §İddetle müda· 
faa ettim: 

- Bunlar a~lt olmayan bir ta
kım dedikodul.itrdır. 

Omuzlarını silkti: 

- Hele bir defa ayağa kalka. 
yım. O va.kit zaten Sabiha ile 
konuşacak boş vaJ..."tin kaim.az. 
Ge~n gün annemlede ~. ııuştum 
zaten. Artık istildbalimizle. uğ. 
raşmak sıra~ ı geldi. 

Heyecanla kekeledim: 

- Lutfi ne söylüyorsun? 
( DC1ıa>ı· ı oor) 

Dedi ve sevinçle sordu: 
- Şehirde açlıktan eser 

kalmadı, değil mi? 
- Hayır, oğul. Hamdol

sun herkesin karnı tok. 
- O halde ben kale içi. 

ne gidiyorum. Marta kimbi. 
lir ne kadar merak etmİ§tİr 
beni. 

Doğan Bey Rüstemin e-
linden çekti: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Eve .. Martaya .. 
Doğan hakikati gizliye. 

med:: 
_ Biz seni öldü sanmış -

tık, oğul! Padişah Martayi 
üsera kafilesiyle beraber E. 
dirncye gönderdi. 

Rüstem birdenbire sende -
ledi: 

- Fakat, siz benim gele. 
ceğimi bilmiyor muydunuz? 
Marlayi nasıl bı1'ak-ı:rnız?. 

( Dcoonıt oor ), 



Dün Bebek koyunda yapılan Turkige f uibol birinciliği 

Blrek teşvlllmtlsabakaları Dlakl karşılamadaasoar 
Galatasaray bütün y:rrşları kazanarak birincı oldu Beşiktaş fi~ale kald İstanbul Susporları ajanlığı 

tarafından tertip edilen kürek 
teşvik müsabakalarının birincisi 
dü.n Anadoluhisarile körfez ara. 
smdan başlayan ve ['~bekteki 
Galatasaray denizcilik lokali a. 
rasındaki (2000) metrelik saha
da yapıldı. 

Sahanın intihabı yarışların üç 
dört bin kişi taraf mdan takibine 
imkan vermişti. Sa.haıUn iyi olu. 
şu ve inzibatın yerinde temini 
yanşlarm mükemmeliyetine bir 
derece daha hizmet etmişti. Ya. 
rışlar müptedi ve kıdemliler ol. 
ma.k Uzere iki katagori üzerinden 
yapıldı. Bayanlar arasındaki ya
rışlar da (1000) metre üzerin . 
den, Galatasaray ve Fener klüp. 
Ieri a."'8.Sında yapıldı. 

Dünkü yarışlara Galatasaray. 
Fener, Beykoz, Anadolu, Beyler. 
beyi klüpleri iştirak etti. Neden
se GUneş klübünün futaları ya. 
nşa girmekten imtina etmişler 
fakat yarışı takipten de geri kal. 
mamışlardır. 

Çok büyük bir intizam içinde 
cereyan eden yarışların teknik 
neticeleri: 

ERKEKLER 
Müptediler 
TEK ÇİFTE_: 

G. S. ve Fenerin ikişer tekne 
ile girdiği bu yarışa Beykoz, A. 
nadolu birer tekne ile iştirak et
tiler. Başlangıçta san kırmızılı. 
lar güzel bir deparla başa geçti. 
Ier. Yarış sonunda: 

1 - Galatasaray (Satı) 10,28 
Galatasarayın ikinci teknesi i. 
kinci olduysa da nizamname mu
cibince derece almaması ıazmı 
olduğundan Beykozlu Safi'nin 
teknesi 11,44 ile ikinci (2 inci 
Galatasaray teknesi 10,33 derece 
yaptı} Fener ve Anadolu tekne. 
teri şti.fuandıra haricinden ~tik 

• !erinden diskalifye edildiler. 
1Kt ÇiFTE: 
Bu yarışa iki Galatasaray, bir 

Beykoz trknesi iştirak etti. De. 
parda bütün tekneler başbaşa 
gidivorlar. 1000 metredıen sonra 
Galatasarav futalnn başa geçti. 
ler. Neticede: 

1 - Kemal. Petro, Orhan (G. 
S.) 10,34 

2 - Mazhar, Nec:mi. Kenan 
(~vkoz) 10,M. 
E :.ı yarışta da Galatasarayın 

ikinci teknesi (Reşat, ~Iehmet. 
Hüsnü) 10,45 tik derece yaptı . 
far. 

DôRT TEKLER: 
Bu yarışa da Galatasaray, A. 

nadolu. Beykoz. Fener olmak ü. 
7.ere dört k!üp girtii. Sıkı bir çı
k:rş yapan sarı kırmızılılar başa 
geçmekte gU~lük ~ekn:.cdiler ve 
sonuna kadar da öyle gittiler. 
Galatasaray ekibinden Tev. 
fik ve Kesim. kıdemli dört teke 
de gireceklerinden kendilerini 
yormuyorlar. Ve rahat bir çe • 
kişie; 

1 - Ziya, Tevfik. Kesim, Ce. 
mil. Enver (G. S.) 9,20, 

2 - Zeki, Nuri, Naci. Hayri, 
Hamdi (Anadolu) 9,28. 

ile noktainazar muhalefetini da. 
ha başından öğrenmişti. O za. 
mandan sonra başvekilin oğlu ile 
bütün mUnasebetini kesmiş ve 
Vold rsee ile birleş.'llişti. 

Ona gayet mühim evrak gös
etrmiş ve bunların içinde impa· 
ratoru kızdıracak materyaller 
vermişti. 

Tarih kar§ısında o, Bi,markm 
istif ası mesuliyetinin biiyiık bir 
yükünü taşnnaktad·r. 1888 d1:n 
1890 a kadar devam etmiş olan 
bu mücadelede Hostein'in büyük 
zaferi gizli dosyaları Herbert'e 
teslim etmeden evvel aşırmış ol
masıdır. 

Bundan sonra art·k o Bism:tr. 
kın vazifesinin hakiki varisi ol. 
muştu. Herbert de uzaklaştıktan 
sonra Vilbelmstrassede ondan 
daha iyi iş bilen kimse kalma
mıştı. Arlık politik ihtiras bun. 
dan sonra alabildiğine inkişaf 
edebilircli; şimdi nüfuzu elinde 
tutabilmek için mesleğinde her 
türlü terakkiyi istihfaf ediyor 
yalnız olduğu işte kalarak her 
şefi ~eden idare etmek 

3 - Ş ... trü. Agani, Burhan, 
Feyzi, Naşit (Beykoz) 9,30. 

KIDEMLİLER 
TEK ÇİFTE: 
Fener, Beylerbeyi. Beykoz, 

Galatasaray girdiler. Galatasa
raydan bu katagorinin en iyi kii. 
rekçisi Petro, Fenerden de eski. 
lerden Seyfi çekiyor. Yarış güzel 
olacak. Deparda gürel bir çıkış 
yapan Galatasaray başa geçmek 
te güçlük çekmedi. Ve çok rahat 
bir kürekle ve aşağı yukarı (50) 
metre farkla birinci geldi. Bey . 
lwzla Fenerin çekişmesi çok 
zevkli oldu ve neticede ikisi de 
ikinci oldu. Dereceler: 

1 - Petro (G. S.) 10,18. 
2 - Seyfi (Fener) llhami 

(Beykoz) 11,4,2. 
3 - Ömer (Beylerbeyi) 12. 
tKt ÇİFTELER: 
Bu yarışa da Galatasaray Re

şat, Ali. Raha, Kemal, Hüsnü ve 
Mehmet ekiplerilc ve iki tekne 1 
ile Beykoz da (Beykoz da (Maz. 
har, Nihat, Kemal) ekipiyle gir. 
di. İki sarı kırmızı futa da baş. 
ta fakat Reşat, Ali, Raha ekibi 
daha muntazam bir kürekle ya
rışın favorisi olduğunu gösteri • 
yo~. İkinci Galatasaray futasile 
Beykoz çekişiyor. Neticede: 

1 - Reşat, Ali , Raha (G.S.) 
9,44. 

2 - Mazhar, Nihat, Kemal 
(Beykoz) 10.3. 
Galatasarayın öbür f utası da 

bu yarışta 9,58 lik bir derece ile 
müsabaka harici ikinci oldu. 

DÖRT TEKLER: 
Sıra giınün son ve mühim ya. 

nşmda. Bu çekjşmeye Galatasa. 
ray, Fener ve Beykoz girdi. Ya
nş güzel oldu. Her yarışı kolay. 
!ıkla kazanan Galatasaray: ııar 
bu ~er biraz ltendil · · srktı • 
lar ve neticede: . . 

1 - Reşat, Tevfik, Kesjm. 
Turgut, Satı (G.S.) 8,44. 

2 - Şükrü, İbrahim. Saffi. 
Yunm: (Beykuz) 8.54. 

3 - Zekat, Seyfi, Mustafa. 
Behçet, Semih (Fener) 9,15. 

Gerek iki çifte ve gerekse bu 
yar1şta Beykoz dümencisi tekne. 
sıni çok fazla gezdirdi. 

BAYANLAR 
TEK ÇİFTE: 
Fener ve Galatasaray girdi. 

Neticede Galatasaraydan Nazlı 
7,12 ile birinci, Fenerden Jale 
8,5 ile ikinci oldu. 

1Kl ÇlFTE: 
Yarışa yalnız Galatasaray 

girdi ve Nazlı Behin, Süzan eki
bi 6,42 ile rakipsiz birinci ldu. 

DÖRT TEKLER: 
Galatasaray ve Fener girdi. 

Güzel ve zevkli bir çekişmeden 
sonra Galatasaravm Behin. Naz. 
Iı, Emine. Punet. Süzan ekibi 6,1 
ile birinci, Fenerin Müreccel. 
Ceylan, Asiye, Jale. Sevim ekibi 
de 6,44 ile ikinci oldular. Bu su. 
retle bayanlar da G. S. (15) pu. 
vanla birinci Fener de (6) pu -
vanla ikinci oldu. 

Erkeklerd~ G~latasarav 30 
Beykoz 16, Fener 4, Anadolu 3, 
Beylerbeyi 1 puvan aldı. Günün 

istiyordu. 
Eğer bu adam bütün şerefler. 

den vazgeçiyorsa bu sırf istih
kar neticesi değildi. Bu vatanını 
akılane nasihatleriyle idare et? 
mek endişesiooen de ileri gelmi
yordu. Hayır! Bu adam hakika· 
ten mesleğine 8.şıktı. O birinci 
sınıf şatranç oyuncususuydu. 
Oyundan oyunu sevdiği ıçın 

müptelası olduğu için vazgeçemi. 
yordu. Turnuvalara iştirak etmi
yordu. U.-un seneler sebadan ka. 
çar gibi gaze te fotoğrafçıların· 
dan kaçtı. Butün meslektaşları 

matbuatia şöhret peşind'E: koşar
ken imparatorun ve RaY.iştagm 

biriıı..cisine ajanlık güzel bir ku. 
pa verdi. • 

Gerek dünkü yarışlar ve ge -
rekse 1 temmuzdaki müsabaka • 
lar bire gösterdi ki. Galatasaray 
bu sene çok çahşm·ş ve bir inci. 
likleri vermemek azmindedir. 

Final müsabakası yarın Ankarada oynanıyor sporu mağlup etti 
Ankara, JS (A.A.) - 19 Mayıs Altay_ Trabzon ve Be§ikla§. Demir. 1 zonu 3 - 1 Be§lkta§ da 

Sladıl"c!a yapılmakta olan Tilrklyc spor lral"§Iln§mnlariyle dcvı.m cdllmlf- ı 4 - O mağltlp etmişt.ir. 
futbol şampiyonası maçlarına bugün t.ir. nu kar11ılaşmalarda Altay Tratı. 

K~~~erç~~~~:~e~z~~ ~~~~1~~; At yarışlarının ı·lk /ıaftas 
klüpler arasında teknik mahi • 
yetinde bir tenkit yapmamıza 

imkan vermemektedir. O •• Velı· f d•d ld Ajanlıktan temennimiz ikinci un e en 1 e yapı 1 
teşvik müsaıbakalanm, gerek Yarış/ar baştan so na kadar zevkli ve heyec anlı alda 
seyirci ve gerekse saha bakım•n-
dan cidden mü!<emmel olan aynı İstanbul at yarışıarınm birinci hat. meliyet derhal nazarı dikkati çeki- Atlmm Miat girdiler. Y&rlf 

d d ta koculan dün Velle!endl kO"U ma yordu. Müşterek bahis gişeleri arttı. ba§lamr.z Mis bap geçti. St# ver e yaptırması ır. " " 
Yar:şlarm büyük bir intizam halllnd? her senekinden kalabalık bir rılmış, meraklıların yarışları iyi ts- yüz mt!treye kadar vaziyet bU 

dahilinde cereyan etmesinde a. meraklı ktitleSi önllnde yaptldı. Çok kibi için hoparlör tealsatı yapılmt§, devam etti. Fakat bundan _,,ıt 
mil olan hakem heyeti ve tstan. heyecanlı ge~en koşularda mtişterelı iyi bir büfe temin edilmişti. rantu l.ıa§ı a:arak yarr}ı ıuuıa12dl-
bul susporları ajanı Şazi Tezca. bahis rormal meblAğlar verdL Yalnız devıet demiryolları idaresi. kasmdaL Mia ikinci, G ~nca Q 

nı tebrik ederiz. Bu yıl organlzasyondak: mUkeın- nin Velle!endiye uğrattığı trenlerden du. Müşterek l::a.hU l liraya Sil 
-------------....;.._------------ başka yarı§ gtinleri bir iki llAve ka_ ganyan 12:S, pl~se 200, plhe 13'> 

Dün Fener stadın da devam edilen 

istanbul Atletizm Birinciliği 
rahman (H.İ) 13.43. 

Smk: 
1 - Muhittin (G.S), 2 - Vi

çoru (Kur) 3.51. 

tar tahrik etmesi de ıa.zımdır. Bu l.lı- Uncu ıı:o~ular Uurindeki çi!U # 
tJyaç cllha888. dönüşte kendini gös 225 kuruş verdi. Derece (J.55) .-A 
termlş ve saat 18.30 biten yarışlaraan Be~ı.nci ko§U iki yqmca JP".ı 
!stanbwa ancak saat 21 de döntilebil saf k.ıo İngiliz erkek ve dlff 
mlştir. mahsustu. Mesafesi 1000 metr'ı 
Gelelim yanı.Jarm teknik nettceıertne: mlyeal 500 lira. Bu koşuya 

Birinci koııu yerli yanrn kan tngı.. Ağamı:; Karabiberi, Fahri S 
Uz erkek ve dlşl taylara mahsustu. nun Dc-meti,ylna Fahri Siır..BIL 
Mesafesi 1200 metre, ikramiyesi 200 Buketi, Yunus ÜnUn Saronu. -

SUsan ın Resti girdiler, GUnllO 

Cumartesi gilnil ba.şhyan ~tan. 
bul atletizm birinciliklerine dilD 
de Fenerbahçe sta.dmda devam e
dilmiştir. Mevsimin en milhlm 
karşılaşması olmasına rağmen bu 
mfü:abakalar maalesef oldukça ka
rışık ge<;miş ve dereceler dilşük 
olmuştur. Teknik neticeler eun • 

Balkan bayrak: 
1 - Fenerbahçe taknnı, 

Galatasaray talmnı. 
4X100: 

Ura olan bu ko§uya Suat Karaosmıı. 
2 - nm H!.vesl, Tevfik AU Çınarın Deli. yecanlı koşusu bu oldu. TcplU 

ka.r:lısı, Prens Halimin llhanı, H. İb- kilde -;aşlayan bu koşu acn Ol 

!ardır: 

100 metre: 
1 - Muzaffer (F.B), 2 - Cez· 

mi (G.S) 11.4. 
200 metre: 
1 - Muzaffer (F.B), 2 - Cez

mi (G.S) 23. 
400 metre: 
1 - lskeçema.ro (G.S), 2 -

Ancus (Kur) 53.7. 

1 - Galatasaray takmıı, 
4 X 400: 
1 - Galatasaray ta.knnı. 
Bayanlar arasında yapılan mil-

sabakalarda Beyoğlu h:ılk~vinden 
Jale, 100 metrede, Hale uzun at
lamada birinci olmuşlardır. 

Kurtuluş klübünden lstradiya • 
dis 80 metre manialıda, Prodromi
di dicık atmada birinci olmuGlar -

... ,....-..~~ .. ~C--~----c--,-· ........ _ __...c.'"'"~~-
I - Rıza (G.S), 2 - Vla.dmir 4X100 bayrak y&l'JIT ı Bey,,ğlu 

(G.S), 2,05. halkevi bayanlan kazanmrştrr. ü-
1500 metre: çüncU katagori atletler yarışında 
ı - Rıza (G.S). 2 - Vladmir Güzel bahçe taknnı 77 puvanla, 

(G.S) 4.31.8. dördüncü katagorl atletler yan . 
5000 metre: şmda Haydarpaşa ilsesi takımı 43 
1 - Eşref (G.S), 2 - Canls puvanla birinci olmuşlardır. Birin-

(K). ci katagori ateltlere anlayam:ıdı -
10000 metre: ğmıız bir sebep dolayısile meydan 

C · verilmediğinden birinci belli olma-1 - Eşref (G.S), 2 - anıs 
K) m1ştır. { . 
110 metre: 
1 - Yavru (G.S), 2 - Sudi 

(F.B) 17.8. 
400 metre manialı: 
1 - Cemal (G.S), 2 - Ferit 

(G.S) 62.4. 
Gülle: 
1 - Mehmet (G.S), 2 - Fe

rit ( .i3.J .K) 11.83. 
Disk: 
1 - Veysi (F.B), 2 - Yavru 

1 G.S) 39.29. 
Cirit: 
1 - Varak {G.S), 2 - Şerif 

' B .. J.K) 52,11. 
Yiiksek: 
1 - Mehmet (G.S), 2 - Mu

ımmer <F.B) 1.70. 
Uzun: 
1 - Çaroğlu (Kur), 2 - Mu

ammer <F.B) 6.29. 
üı: :ı.dım: 
1 - Yavru (G.S), 2 - Abdur-

Kazlıçeşme Gençlik 

klübü yeni idare heyeti 
Beden terbiyesi İstanbul bölge. 

si direktörlüğüne bağlı Kazl:çe§me 
fabrikalan Birleşik gençlik klüb!l 
idare heyetinde göralen lüzum il· 
zerine deği§'Llclik yapılmış ve yal
nız umumi katiple muhasip eski 
vazifelerini muhafaza etmişlerdir. 

Samatya nahiye müdilrti Cebi 
lin reisliğl.nde toplanan klüp aza
ları bir iki içtima.dan sonra idare 
heyetini aşağıdaki §ekilde seçmiJJ
lcrdlr: Reia İsmet Cengiç Kar
deşler fabrikası direktörü Malı· 
mut, umumi ki.tip Hafi Kadri, 
spor ve yurt mü.dafaası fı.miri Ha
san, ida-re Amiri Rahmi, muha•dp 
Ahmet İşbilen, doktor Faik, aza 
Abdullah. 
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illifatlannı almağa sarayda ve ellerinde birer oyuncak yapmak 
cemiyet hayatıooa itibar kazan· gayretiyle harek~t ediyordu. Onu 
mağa ve tarihi bir rol oynamağa kimse bilmeyorou. Hatta kendi 
çabalarken bir tek insan bütün memleketi bile mevcudiyetinden 
bu §eylerden ürküyordu. O fosan habersizdi ve o, bu suretle şey. 
da Holsteindi. 

tani bir sihirbaz olmak zevkini 
Fakat her~ten kaçan bu a. çok daha kuvvetli tadıyordu 

dam ya.zrhnnesinın. başında, kü. Onun bütün tarihi hadiseler ve 
cücük bir oda içinle sabahtan b"T. t a.h del h k 

k d d .. bü"t'" u un mevcu mu e er a • 
a §ama a ar unyam11 un . .. .. . . . . . 
hükfunet m~kczleriyle telgraf kındakı büyük b11gısı şımdıyc 
veya mektupla şifre teati edi· kadar büyük bir üstadın elindey. 
yprdu. Diğer sefirler, !lalllrian di. i'akat-o l)imdi ~~#i'\ien. 

re kadar sıkı bir çekişme rahim Türenin Nerimanı lştirAk etti. 
Yarış coplu bır halde başladı. Blraz geçtı ve neticede Karabıber ~ 
sonra Dcllkanu başa geçtı Fakat son bir ~~ ara Ue Buket ikl.&ci. 
viraJda bıltUn rakıp~erını geride b:. ı ba§ ~ra ile 'Demet UçUncU oldU~ 
rakan llhıın rahat bir koşu yaparak (l.20J dir. MUşterek bahla 
birincl ıkı bo" ara ile Heves ikinci mukabil ganyan 150, pllaıc 100• 

. ., ' . kot 
delika:ı.1 Uçiıncu olou Müşterek bahis 175, 11.!ill 320, 3--4-5 mcı 
hlr llrava mukabıl ganyan 140. pilse rasmdaki üçlü bah!a te 1 ura>" 
ı0<ı. pısr ı5u kuruş verdı Bu koııu kabl! ıoso kuruş verdi. 
Dun derecesi 1.20 dir. 

lklnçı kocu .aa.ı. kaıı l~!lıı. atlarına 
~s. mesatl?$1 ~ metr6; ucra.uıı.. 

yeıt 23·J Ura idi'. Bu 
0

yarıın Astm ~r. 
pannı Komısarjı, Haaan Alakuşun 

Dıuıcıısı, Suıı.t Karaosmanın Yata~s.nı, 

H&.kkı Eroy·un Mecuzası glı dL 
.üandl Star<?tle beraof'r ba§ aldı, 

Yatagan da takibe başladı. Neticede 
Dandı rahat bir koşu yaparak tkı boy 
ara ile birinci. Yatağan ikinci, Kom!. 
earJ uc:Uncü oldu. MUşterek bahiste 
bir 11r~ya mukabil ganyan 100, pl!iıe 
100, P'MC 200 ve bırlnc;, ikinci koşu.. 
!ar ilzninde olan çifte habis 275 ku. 
ruş verdi. Derece l 1.40) tır. 

üçUncU koşu dört ve c.ıaha yukarı 

yaştakı aaf kı:.n Arap at v~ kısraklara 
mahsustu. Mesafe 1100 metre, lkra,. 
mlyesı l5:S Ura. Bu koşuya Asteğmen 
Muzafferin Kıtımet!. Sait Aksonun 
M!hlrcaru, S. Krzılkayanın LüksU ve 
Nezir femtyerln l!fığı gird Jer. Mlhir. 
can Starett~ baş aldı ve Kısmetle ÇE'• 

klşme::-e başladı. Neticede Mlhircan 
20 metre kadar bir farkla b!rlnci 
I§ık iklnci, Lüks UçUncU geldiler. 
MUşterek bahiste ganyar.ı 12:S, plA.. 

ıe 100 pilse 500 kuru§ verdi. Derece 
(1.41) dir. 

Dördüncü ko;ıu yeril sat kan tngL. 
Uz at ve kısraklara mar.aua hendi. 
kaptı. Mesafesi 1800, lkramlyes! 2:S11 
l!ra. Bu koşuya Ahmet Ağanın Ka.. 
ra.n!ill. yine Ahmet Ağanlt' Goncası 

A:ıım Çırpanın Komlsarjı ve Fikret 

di ellerine almıştı. O idare edi • 

yordu. 

Onun değerinde bir başka in. 
san yoktu. O bütün diplomaside, 
bütün kıvrımları, bütün kaça. 

maklan. bütün nüansları, bütürt 
müracaatlan bütün notaları bü. 

tün teşebbüsleri biliyordu. Bu· 
nun için bütün diplomatlar on-

dan korkarlar ve onun tarafın
dan tasvip edilmesini isterlerdi. 

Böyle olduğu için hiç bir zaman 

hiç bir şube şefi olmayan her 
hangi parlak bir unvanı bulun
m~bti"idtihlll-Wtürlniizllez. ~ 

!2."~ Ajan• 
ıs.oo ı;;arkı ve 

tür killer 

lS.15 Kar.,ık 
program 

UUO Saat ayan 
18.0S Cazband 
18.SO Konuşma 

18 • .&0 Kenuuı 
ıt0lolan 

t 9.00 l.\f Pmdenl 
~ti 

19.15 Köy 
tllrkUlerİ 

19.SO .\.)an• 
t9. t~ Fasıl sazı 

~0. 115 K::dyo 

Ra-;;t Rıza Tivatr 
Bu ı.\k,am: - Çl.tt.e Saray 
(Beni Opünlb:) Komedi (SJ 
Hailde Pl!Jkln tenlllllJere 

edecektir. 

* * * 

terdeki Alman sefirlerilt 
muhaberede bulunmakta.yd" 
zan onlara şif reli teıgraflst' 
lar fakat bunları ne ArŞive 
ne de bunlardan şefine 

derdi. 

Bir sefirle arası açık 
zaman çok defa sefaret 


